
MARZEC1999 ' 12,90 2t IN0EKS321753

EKTR ZNYCH SZULEROW
«-

Pokonac Anglie

Championship
Manager 3 t* \ «

KR/\ZKI

Football

Manage



Wystarczy, ze zainstalujesz do kom-

putera swoja. nowg 16 MB karte

graficzna 2D/3D - Graphics Blaster

Riva TNT™ - a gry od razu zaczna.

dziatac z oszatamiajgca. szybkoscig,

programy biurowe i graficzne bedq

reagowac natychmiast, zas ostrosc

obrazu bedzie zadziwiajaca, nieza-

leznie od tego, co zrobisz.

Zainstaluj karte Graphics Blaster

Riva TNT™, a btyskawicznie wkro-

czysz do wymiaru stworzonego dla

Ciebie przez firme Creative. Nasz

wymiar jest wszedzie tarn gdzie

zobaczysz logo Creative dimension,

W naszym wymiarze - Creative di-

mension - Twöj komputer juz nigdy

nie bedzie taki sam.

Karta graficzna

Graphics Blaster RIVA TNT™:

• Karta wyposazona w procesor graficzny

nVidia RIVA TNT™
• Zapewnia ogromne przyspieszenie grafiki

3D i oszatamiajqca wydajnosc grafiki 2D

• obstuga magistrali AGP 2X oraz 128-bitowa,

potokowa architektura pami^ci Twin-Texel (3D),

zapewniaja. bardzo duzg przepustowosc

i szybkosc

• 16 MB pamieci synchronicznej oraz wydajny Your pc «

s Rey tQ another dimension
uktad DAC 250 MHz, umozliwiajace uzyskanie

rozdzielczosci do 1920 x 1200

oraz czestotliwosci odswiezania do 240 Hz.

CRE/T1VE
WWW SOUNDBLASTER COM

Bezplatna infolinia 00800 353 1229

Creative Labs (Irl) Ltd. Oddziat w Warszawie. 00-764 Warszawa, ul. Sobieskiego 110/3; tel./fax: +22 646 52 15, tel. +22 646 52 16

Autory^owani Dystrybuiorzy:

ABC Data Sp. z o.o. /CHS (tel.:*22 676 09 00); COMPUTER 2000 Polska Sp. 2 o.o (tel. +22 51 79200); DATRONTECH Poland (tel. +22 ti/b 28 30); JTT Computers S.A. (tel, +71 347 S8 OO).

Sound Cards Graphics Cards Speakers PC-DVD Video



piotr fronczewski • ^an kobuszewski
Zbigniew Zamachowski

oraz

Gabriela Kownacka • JVIarian Opania • ^an Piechocinski

W najwiejkszej przygodzie iwojego zycia:

CO NA TO PRASA?

CD ACTION 2/99

9/10

RESET2/99

9/10

101/9995%
SECRET SERVICE

12/98 9/10

SWIAT GIER

KOMPUTEROWYCH

2/99 5/4/5

Polska wersj» j?zykowa

i
wytaezna dystrybucja w Polsce

CD PROJEKT
Wnelkic prawa zajtrzeione.

fJo trzech miesiqcach wytetonej pracy najlepszych fachowcöw

mozesz wreszcie zaglejbic si? w gr?, ktöra przemöwi do Ciebie

w Twoim ojczystym j^zyku. ßaJdur's <3ate dostarczy Ci

niesamowitych przezyc i doznari. Mamy nadzieje, ze przyjemnosc

z gry przewyiszy wszystko, co do tej pory poznaies.

Dlaczego powtnieneS mlel Baldur's (3ate:

Jest to najlepsza gra RPG, zaröwno dla wielblclell gatunku Jak 1 nowlcjuszy.

Jest opracowana w polsWej wersjl JezykoweJ. Znanl aktorzy 1 doskonale rJumaczenle

sprawl, ie poczujesz kllmai gry Jak nigdy dotad.

Zajmuje 5 pfyt CD wypelnionych po brzegl ogromnym, fantastycznym swiatem.

Ma wspanlalq, obszemq instrukcje. ktöra niepostrzezenie wprowadzJ Cl§ w swtat gry.

W pudetku z gra. znajdziesz ksiaike fantasy (320 Str.), ktörej akcja toczy sie w swiede

„Forgotten ReaIms".Pozwoll CI to Jeszcze lepiej wczitf sie. w klimat gry.

Kupujijc Jedna. gre bawtsz sie pie£ razy diuzej I pie€ razy lepiej rüi wieloma Innyml.

77?pudelku z gra.

WAznajdziesz
röwnieZ wspaniaiq
ksiqzke JAorze
Piasköw", ktörej

akcja umlejscowlona
Jestw Swiecle

Forgotten Realms.

Du hs'ebns&JDragons

w sprzedazy od konca lutego. Szukaj w sklepach: Auchan, Emplk, Office Center, Vobis, CD Projekt, Wirtualny Swiat oraz we wszystklch Innych dobrych tklepach z graml.

8przedaz wyaytkowa na terenle calego kraju: Centrum Sprzedazy Wysytkowej CD Projekt (0-22) 672 89 08, 0-602 68 58 25, Wirtualny Swiat (0-22) 673 88 04.
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Kontynuacja strategii opatrzonej logo Micro- Gra strategiczna Commandos: Behind Enemy

softu. II wojna swiatowa. Walki na froncie wscho- Lines cieszyta sie. taka. popularnoscia., ze autorzy

dnim od czerwca 1941 r. az po upadek Berlina w postanowili wydac dodatek, zawierajaey kolejne

maju 1 945 r. (recenzja na str. 29). misje.

PI 33, 32 MB RAM, DX5 PI20, 16 MB RAM, DX5

Capitalism
Symulacja moeno wyideali-

zowanej gospodarki rynko-

wej. Gracz ma za zadanie

przetrwac na rynku, prowa-

dzac firm?. Najpierw zajmuje

sie handlem, z czasem jego

pozycja finansowa rosnie, co

pozwala mu uruchomic pro-

dukcje rolna, a pözniej prze-

mystowa. Konkurencja nie spi.

Trzeba prowadzic kampanie

reklamowe, opracowywac
nowe produkty, wchodzic w
nowe branze. Gra zaopatrzo-

na jest w obszerna instrukcje

(ponad 1 60 stron). Capitalism

mozna zainstalowac za po-

moca menu znajdujacego sie

na CD-b.

386DX, 4 MB RAM, DOS

Alpha Centauri
Udoskonalonn wers|0 demo nastepc

Civilization (recenzja na •!

P133, 16 MB RAM, DX5

Asghan: The Dragon
Slayer

cm (re-

17) P120, 16 MB RAM, DXS

Delta Force
Operacje scisle lajne| bryg.i. :

.

A P166. 32 MB RAM, DX5

King's Quest 8
Nowe demo, i bardziei rozbudowana.

P166, 32 MB RAM. DX6

Links LS 99
Golf.PISO. 16 MB RAM, 0X6

Redguard
Gra pr/yyodowa w swiecie Eider Scrolls

i. 36) P166. 32 MB RAM,
0X6. akcelerator 3D

Requiem:
Avenging Angel
Wojna wybfanc.öw niebios ; demonami.

P166, 16 MB RAM, DX5, akcelerator 3Dfx

Resident Evil 2
•uka przyezyny zaalakowania

Raccoon Cily przez nieumartych. P166,

16 MB RAM, DX5

Uprising 2
Bitwa., patriae na mape

.oczami" walczacych |ednoslek. P166.

32 MB RAM, 0X5

WLS '99
Demo pilki noznej (mecz Polska - Ajglia).

P90, 16 MB RAM. DX5

X Games Pro

Boarder
i

1 1 ewolucje na snow
boardzie. P133. 32 MB RAM, OXS

Tworczosc
Cxyteiniköw

GFX: .Agnus". CezaryCzarnota, t'

.Domin" Gar- Marek

Kos, Piiv.

• MUZ Jacek Maciaszek. zespol .OVS",

Mariusz .Duduv.

Patche
batkldogiw F i&vi 17F, Falcon4.0vi.03,

Fallout 2 v 1.02D. Molo Racer v3 22, Quake

Ilv3.20. Railrund tyCOOrt II v1.06, R«
real v220 i

Direct3D

dla MGAG200, Warhammer 40.0C

Chaos Gate

Kqcllc

Kqcik ttetieratöw

.TG

Sic Techniczny

lerPack #5
Gambler Offline

Wielka Ksiega
Ludzkief Gtupoty

Kqcik Muxycxny
Deniu Fi,tute Beat 30 oraz updat«

do petnej wersji.
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cieli gry w koszyköwke. O jej jakosci nlech swiad- naszym krazku po raz drugi, z okazji calkowitej lo-

czy znane logo NBA, firmujacego takze te kompu- kalizacji gry przez firme CD Projekt,

terowa edycje kosza.

PI00, 32 MB RAM, DX6
PI66, 16 MB RAM, DX5

Röznosci
Sample z polskiej weraji giy Baldut's Gate, rozwiazanie Curse of Ihe Monkey Island od Ripa
Dehumani/era. rozwiazanie Heatt of Darkness od Deathlike Kuby, zapi;

•ivenie swiata..." krylykowany w dziale Reakcje Red .

Kontynuujemy cykl

sprzed miesiaca. Tym razem

karty muzyczne. Przed Wami

ponad 140 MB sterowniköw (w nie-

^Kch przypadkach takze progra-

INSTRUKCJA
Na kazdej ptycie znajduje sie menu instalacyjne v. "lOS i Windows 95. Aby uru-

chorr.; glownego kalalogu krazka i uruchomic plik GAM
BLER.BAT Pod Windows 95 menu powinno zadziafac samoczynnie - w przeciwnym wypadku
trzeba uruchomic plik LAUNCHER.EXE z gtdwney

Jesu pojawiq si^ problemy...
demka. gry lub menu dosowego, prosze NAJPIERW o telefonicz-

ny kontakt z redakcja. (poniedziatek-piatek w gnd.'

srednio ze mn >li problomy dotycza menu wmdowsowego lub Gam-
bler Packa, prosze konlaktowaö sie z ich autoram (mwicharyiS'gambler.com.pl).

*vego,

slosowanego oprogramowania Na|cz«scie| wystopu|acc bledy wyi

,uu DLL. Win? za to zwykle ponosi zle zainstalowa

ku Technioznym).

low) od osr^uröznych producentöw

irdware'u. Wc/^zym cia^gu czeka-

my na Wasze optoie na temat

„statosci" tego cyKLu.

e prace na ptycie Gamblero?

tqcilc Pilotow
AVI z Flankera 2.0, zdjecia - MiG-42 (\ tor Andre) Pechenlmi. symulatorek

Sabre (autor: Dan Hammer) oraz stronl WW .'. .-go i ma-

gazynu lotniczego .Skrzydlala Polska \ •

ogolnie dziata, pr»wdopodofc»e«*i-. . nia go na ptytce Gambiers wynosi 100

nadeslac zsrOwno zwykta. poczta,. |ak i przez e-mail (pod tekstem odpowiedniego

w menu na ptycie zna|duje sie adres jego autora; adres dla dziatu „Czytelnicy nadeslali"

- rata . .percie przyslac wlasnorecznie podpisane

oswiadczenie, stwieidzaiace. ze jesleAcie jedynymi wtascicielami praw aulorskich do nade»la-

nych plikow oraz wyrazacie zgode na ich bezptatna. publikacje na kralku. Nie zapomnii

dac sv. nazwiska lub ksywy, pod jaka lefonu

kontakto. •

UWAGA: Prosimy o kontakt z redakc|a ws. ilköw, ktörych prace ni* zostafy opu-

blikowane na kraiku Gamblera, w celu stwierdzenia przyczyny (moze byC nia np. brak pisemne-

go 08»



INDEKSPROGRAMOW

Program Nazwa dzialu Strona

Alpha Centauri Recenzje str. 26
Asghan Recenzje str. 37
Baldur's Gate Recenzje str. 24
Blade Nowosci str. 13

Blood II: The Chosen Recenzje str. 41

Championship Manager 3 Gratem w str. 20
Close Combat III Recenzje str. 29
C&C: Tiberian Sun Nowosci str. 17

Dark Side of the Moon Recenzje str. 34
DarkStone Nowosci str. 16
DethKarz Recenzje str. 31

Eider Scrolls Adventures: Redguard Recenzje str. 36
Encyklopedia nauki Recenzje str. 63
Falcon 4.0 Recenzje str. 22
Football World Manager Gratem w str. 18

Future Beat 3D Recenzje str. 62
Future Cop L.A.P.D Recenzje str. 40
Great Battles Collector's Edition Recenzje str. 60
Ikarus Recenzje str. 38
King's Quest 8: Mask of Eternity TeTe - cz. 2 str. 52

Lemmings Pak Recenzje str. 60
Luftwaffe Commander Recenzje str. 35
Magic & Mayhem Opisy str. 68

TeTe - cz. 1 str. 53
Miliard w rozumie Recenzje str. 62
Railroad Tycoon II Opisy str. 72

Red Baron 3D Recenzje str. 33
JReturn to Krondor Recenzje str. 39

str. 19
str. 28

SimCity 3000 Gratem w
StarCraft: Brood War Recenzje

Superbike World Championship Recenzje str. 30
Total Annihilation: Kingdoms Nowosci str. 14

Warhammer 40,000: Chaos Gate Opisy str. 64
WWII Fighters Recenzje str. 32
X-Wing Collector Series Recenzje str. 61

KARTYZR^KAWA TeTe str. 43

Na pfytach str. 4

RYNEK
Wiesci str. 8

Komputer Expo '99 str. 8

Graja. nie tylko karty str. 8

Brama Baldura str. 9

Settiers III PL do wymiany str. 9

Postac Rynku IT '98 str. 9

Masz wiadomosd str. 9

NOWOSCI str. 10
Szesc pytari do mistrza str. 17

REAKCJE
REDAKCJI str. 56

INFORMACJE
Dystrybutorzy gier z numeru 3/99... str. 58

Spis ogloszerS str. 58

Kupon i zasady prenumeraty str. 75

GamblerClub str. 78

NARD & SOFT
XG dla graczy str. 80

Gravis Blackhawk str. 81

Gravis Firebird 2 str. 81

RECENZJE
K4 Kompendium ..

- Niektöre firmy wydatyby
zapewne te wersje rabocza
C&C: Tiberian Sun, ktöra
mamy, bo fest w nie/ mnief
Mqdow nix w ffräch stofacych
jux na sklepowych pötkach -
möwi Louis Castle, wicepre-
zes firmy Westwood. Tymcxa-
sem premlera gry xostafa
pr zesunieta na wrzesieri.

Str. 17.

str. 42

INTERNET
str. 82

82str.

Wspomnienia diablowego weterana str. 83

VARIA'tkowo
str. 84

85

Oryginalnie Atakujac OMadke .... str 85

Felleton
Widziane z Zacisza str 86

PUBLICYSTYKA
str 88

TEMAT NUMERU
Rok 1998 - jaki byt? str 90



Falcon 4.0. Firma MicroProse
stworzyla duzo wiecej niz
symulator samolotu. Ten
program to symulator nowo-
czesnej wojny, «v ktörej
pilotowvany przez gracza F-16
jest tytko NARUgDZIEM do
realizacji waznych taktycz-
nych zadari.

Str. 22.

Baldur's Gate. „To jedna z najbar-
dziej oczekiwanych gier RPG
wszech czasövu. Gdy wreszcie sie
ukazala, pädia offiarq wtasnej kam«
panii reklamowwej - jak «viele in-

nych mocno reklamowanych i

dhigo przygotowrywanych produk-
cji" - pisze nasz recenzent. A
dystrybutor gry podobno jui szyku-
je list prostestacyjny...

Str. 24.

Sid Meiers Alpha Centauri.
Statek wyslany z Ziemi docie-
ra do ukladu Alpha Centauri.
Ludzie laduja na nieznanej
planecie...

Str. 26.

Znowu o p.
Gazety doniosly na pierwszych stronach, ze na stadionie X-Iecia poja-

wiry sie kasety z filmami „Kiler-öw 2-öch" oraz „Ogniem i mieczem" przed

Ich premlerami. Wlelka mi sensacja! Gdyby w podobny sposöb traktowac .

„przedpremiery" gier komputerowych, nie schodzityby one z czolöwek '

*

gazet (na podobieiistwo afery rozporkowej).

To i inne wydarzenia sprawity jednak, ze rozpoczeta sie tzw. publiczna debata

o p., ktörej przysfuchuje. sie. z uwaga,, zachowuja.c kamienny spoköj. No, moze czasem

zazgrzytam z^bami.

Zgrzytam, gdy do radiowej „Tröjki" dzwoni sfuchacz, komentu;a

stwierdzenie piosenkarki X, ze p. okradli ja. na jakies 2 mld zf przy okaai

ostatniej ptyty. W zwiazku z tym on pyta, czy to musi tak byö, ze, cy:

„taka piosenkarka po jednej ptycie ustawiona jest do korica zyciafl

Diabli mnie biora., gdy w radio Tok FM prezenter przez goddfl
opowiada, ze nie chce ptacic koncernom muzycznym za to, ze p^|
muja. nie sprzedajace sie zespoty i kreca. drogie teledyski. I ze^H
ktörzy maja. opory przed kupowaniem od p. ptyt z muzyka., moga.

[teraz korzystaö z, cytuje: „tagodniejszej formy, komputerowyJ

pliköw MP3".

Poziom owej publicznej debaty jest skandalicznie niski,

menty (obu stron, niestety) - zatosne. Catosc - jatowa. PowtäBJ
sie to, co na swoim poletku juz przerabialismy, tylko zamiast^H

drzej, czego nalezaloby sie spodziewac, to gtupiej. A jednocze^Bl

wtasnie ta dyskusja moze przyniesd jakies zmiany w sprawie p. Biao|

[nam, biada.

W przeciwiehstwie do innych form przestepczosci, p. jest bod^fe
jedyna,, ktöra ma swoja. jawna., Iiczna, i aktywna. grupe zwolenniköw. Gcfl
ktos nadepnie im na odcisk, styka sie. z fala. ostrej krytyki. Istnieja. jednÄ
wazkie przyczyny, dla ktörych od czasu do czasu zajmuje. si^ tymi spnfl

wami. Nie powoduje mna. miiosc do dystrybutoröw gier. Gambler niewifl

le ma ze wspölpracy z nimi. Co prawda, zamieszczamy duzo (ha, hfl

„duzo" - 10 stron w tym numerze) reklam, ale *aczne dochody z iofl

publikacji nie przekraczaja. 10% wptywöw pisma. Nie znajdziecie tez fl

|

nas zatrzesienia matenatöw przekazywanych na wylacznosc, a przeciefl

to dowöd bliskosci redakcji i firmy.

Uwazam, ze walke, z p. firmy dystrybucyjne prowadza, nieudolni^B

Rozumiem, ze nie ma pienie.dzy, sif, srodköw, ludzi. Ale dlaczego niel

robi sie tego, co zrobic mozna? Na ostatniej Gambleriadzie ogtosila^

sie. grupa zatozycielska Stowarzyszenia Producentöw i Dystrybutorö«

|

Oprogramowania. Mine.fy 4 miesia.ce i co? I nie, Bez komentarza

Dlaczego wi^c zajmuje. w tych sprawach stanowcze i niepopularng

tanowisko? Z trzech powodöw.

Po trzecie dlatego, ze prawo powinno byc przestrzegane. To jest I
[nas mysl abstrakcyjna, ale swiatowe potegi na niej zbudowano i, jak siej

[okazuje, inaezej sie nie da.

Po drugie dlatego, ze tak nakazuje etyka. No, to jest „bezpiecznik".]

Dlatego styszy si§ bzdury, ze producenci oprogramowania to tez zfo-

[dzieje. Sumienie dre.czy, wie.c wygodnie jest twierdzic, ze wszyscy sa.1

|
taey sami.

Po pierwsze dlatego, ze chod gier sprzedaje sie w Polsce mato,
|

[jednak wcia.z sie. sprzedaje. Bo istnieje duza grupa ludzi, ktörzy byö

moze nie korzystaja. z oprogramowania w 100% legalnego, ale doskona-

le wiedza., kiedy isö do sklepu i kupiö konkretna. gr§. I nie jest im latwo

usktadaö tyle, ile trzeba, i wcale nie oprywaja. w dostatki. A kiedy widza.,

ze inni bezkarnie „ida. na skröty", to jest im jeszcze cie.zej. To dla nich.

Alex

PS Jak sie. dowiedziafem, wygratem konkurs na recenzje. zorganizo-

any przez miesie.cznik CD Action. To znaczy, nie ja wygratem, tylko

kis niegodziwiec, co to przepisaf recenzje. gry CyClones, ktöra.

aoisafem wspölnie z Gawronem, opublikowana. jeszcze w sp.

ap Secret w 19g5 roku. Tak czy owak, za wyröznienie dzi^kuje. ;-)



Z kraju
CD Projektzapowiadakolej-

ne lokalizacje gier. Na przetomie

marcaikwietniaukaza,siewpol-

skiej wersji Airline Tycoon (Info-

grames;wiecejogrzenastr. 12)

i Saga: Rage of the Vikings

(Cryo). Oba produkty beda. ko-

sztowaö 69 zt.

•

Wwyniku podpisaniaumowy
miedzy Bethesda Softworks i

Virgin Interactive dystrybutorVir-

gin w Polsce, IPS CG, wyda w
marcu znakomita gre przygo-

dowa., The Eider ScrollsAdven-

ture: Redguard. Recenzjagryna

str. 36.

Firma developerska Metro-

polis oficjalnie przyznala, ze

jednym z jej udziatowcöw jest

Marcin Przasnyski, eks-redak-

tor naczelny miesiecznika See-

ret Service, aostatniowydawca

„K4 Kompendium".

• • •

Jak dowiedzielismy sie wMi-
rage Software, polska wersja

ChampionshipManagera3nie

ukaze sie jednoczesnie z pre-

mieraswiatowa.Werjaoryginal-

na gry pojawi sie w marcu i be-

dzie kosztowaö ok. 160 zl. Liga

polska wraz ze spolszczona.

wersja. gry powinna ukazac sie

okoto maja. Nie zdecydowano
jeszcze, w jakiej formie bedzie

rozprowadzana. Championship

Managera 97/98 sprzedano

Ok. 1600 egz.

•

Optimus wyda w lutym ze-

staw gier, w sktad ktörego wej-

da.Chessmaster5000, Imperia-

lism i Panzer General II, oraz

sktadanke Fourplay (Grand

Theft Auto, Exhumed, You
don'tknowJack.ThreeLions).

Dia fanöw strategii zostanie

wydany Battleground 9

Chickamauga i East Front 2, a

dla nader licznych ;) zwolenni-

köw footballuamerykahskiego

- Sierra Sports: Football '99.

• • •

FirmaTopWare podata nowy
tytui, ktöre znalazt sie w jej pla-

nie wydawniczym. Jest nim Piz-

za Syndicate, nastepca sympa-

tycznej gry ekonomicznej Pizza

Tycoon. Przygotowano takze

wydanie specjalne Earth 2140

wraz ze scenario packiem. Ce-

na nowego zestawu - 49,95 zt.

Z« swiata
Raven Software i ActiVi-

sion po sukcesie Heretica II

zdecydowaty sie upubliczniö

kod zrödiowy gier Hexen i Here-

tic. Brian Raffel, wiceprezydent

Warszawskie targi Kompu-
ter Expo (19-22.01) nie nale-

za. do imprez. na ktörych gracz

czulby siejak u siebie wdomu.
W tym roku zauwazylem sla-

dowa obecnosc komputero-

wej rozrywki.

Wszedziewidacbyloniewyko-

rzystywane na razie przez gry na-

pedy DVD, na ktörych pokazywa-

noglöwnie najnowsze produkcje

filmowe wydane w tym formacie.

Ale juz ekspozycja firmy ELSA
przeznaczona byla dla graczy -

promowano tarn najnowszy ak-

celerator 3D Victory Erazor II.

W srode na stoisku firmy mozna

bylo wziac udzial w miniturnieju

NeedforSpeed III, rozgrywanym

na 3 polaczonych siecia kompu-

terach. W pozostale dni jezdzito

sie rekreacyjnie, zapoznajac sie

z mozliwosciami karty.

Rajem dla graczy bylo takze

stoisko Exide Electronics, na

ktörym staf 2-miejscowy auto-

mat Segi z gra. Le Mans. Wedlug
obslugi stoiska, miat zwiekszyc

Przed stoiskiem firmy ELSA ktebit sie

tlumek chetnych do turnieju Need for

Speed III.

zainteresowanie ekspozycja..

Celu chyba nie udalo sie osia.-

gnac, bo gracze tak byli zajeci

potykaniemwirtualnychkilome-

tröw, ze nie mieli pojecia, iz ich

dobroczynca oferuje... UPSy
(urzadzenia potrzymujace na-

piecie wprzypadku awarii sieci

elektrycznej).

Rasowy gracz mögt tez za-

trzymac sie przy stoisku Micro-

softu, na ktörym prezentowano

pierwsza.czescAgeof Empires,

orazprzymonitorachADI.gdzie

jedna. z aplikacji pokazujacych

mozliwosci nowego sprzetu

byla gra NBA Live '99. Nato-

miast na stoisku Optimusa, na

ktörym nalezalo sie spodziewac

gier.wystawianoprogramyedu-

kacyjne i typowe multimedia.

Na kilkunastu stoiskach pre-

zentowano peryferia kompute-

rowe wazne dla graczy: akcele-

ratory graficzne, karty muzycz-

ne, glosniki, joysticki, kierowni-

ce. Nie znalazfem jednak zad-

nych nowosci. (SH)

Komputer Expo '99

ra|q nie tyllco ka
Ponad pol roku temu otwar-

towWarszawiebiurofirmyCre-

ative Labs obslugujace Europe

Wschodnia. Z jego dyrekto-

rem, Marcinem Kindlerem,

rozmawial Dariusz Michalski.

Jak wptynßfo otwarcieprzed-

stawicielstwa CreativeLabs na

Europe Wschodnia_ na obe-

cnosc firmyw Polsce?
- Gdy biuro zajmuja.ce sie

nasza. czescia. Europy znajdo-

wato sie w Niemczech, najwaz-

niejszy byt rynek niemiecki, bez-

konkurencyjny pod wzgledem
wielkosci. Po otwarciu przed-

stawicielstwa w Warszawie to

wfasnie Polska stala sie nume-

rem 1 wnowymregionie. Nawet
bardzo dobre wyniki w Cze-

chach niewytrzymuja poröwna-

nia z polskimi. Zas kryzys w Ro-

sji zahamowal dynamike wzro-

stu tamtejszego rynku.

Co dla klienta oznaczaszcze-

gölne traktowanie rynku pol-

skiego?
- Zyskalismy kontrole nad

tym, co dzieje sie na rynku.

Zmniejszylismy tez szary rynek,

ktöregowielkoscoceniamteraz

na 10% sprzedazy. Klient ma
pewnosc, ze kupuje oryginal i

skorzysta z udogodnien z tym

zwiazanych. W naszym oddzia-

lew Irlandii ruszyla bezplatna in-

folinia wjezyku polskim (00 800
353 1229) oferujaca glöwnie

pomoctechniczna. Juz pojawia-

ja sie polskie instrukcje.

Czyzamierzacie lokalizowac
oprogramowanie dofa_czane

do kartmuzycznych ?
- Nie przypuszczam, by do

tego doszto. Jestesmy w tym

ograniczani przez develope-

röw i wydawcöw software'u.

Przymierzamy sie jedynie do

dolaczania polskich sterowni-

köw do naszego sprzetu, jed-

nak na razie pozostaje to w sfe-

rze pomysföw.

Nowy Standard lansowany

przez Creative Labs, Environ-

mentalAudio, jestpromowany
m.in. przezslynne gry, ktörego

wykorzystuja, np. Daikatana,

SimCity3000 czyMight& Ma-

gic VII. Czyzamierzacie wspo-

magacpolskichtwörcöwgierw
implementowaniu tego stan-

dardu?
- Wspöfpracujemy z dystry-

butorami i developerami. Przy-

kladem moze byc promocja

Sina zorganizowana wraz z

L.E.M. Developerzy zas obslu-

giwani sa. przez specjalny dzial

firmy, ktöry dostarcza im doku-

mentacji, sluzy rada i pomoca-

Maja tezdostep do specjalnych

stronWWW .

TymczaMtttStrona www. cre-

ativelabs. com.pl, przeznaczo-

na dla zwyklych klientöw, skia-

da sie tylkozadresu. .

.

- Wlasnie tlumaczymy na

polski zawartosc strony angiel-

skiejiwciagu2-3tygodniznaj-

dzie sie ona na serwerze.

Czego gracze moga. sie

spodziewac wnajblizszym cza-

siepo Creative Labs?
-Calyczasrozwijamy Sound

Blastera LIVE! Jest juz w sprze-

dazy wersja 51 2K, a lada mo-

ment pojawi sie SB LIVE! 1024,

dedykowany specjalnie gra-

czom. Wprowadzane wlasnie

do sprzedazy glosniki Desktop

Theatre 5.1 pozwalaja sluchac

dzwiekuw formacie Dolby Digi-

tal (AC-3) i maja certyfikat B na

zasilacze. Niedlugo pojawi sie

nowy akcelerator graficzny na

chipsecie nVidia RIVATNT II. Na
rynku juz sa nasze gamepady.

Milosnikommultimediöwpro-

ponujemy zestaw DVD Encore

5xoraz nagrywarkeCD-RW. Jak

widac, opröcz obudowy, proce-

sora, klawiatury i monitora ofe-

rujemy wszystkie pozostale ele-

menty do zlozenia multimedial-

nego komputera. Dla klientöw,

ktörzywcalosciskompletujago

z naszych czesci, przygotowuje-

my specjalna niespodzianke.



Brama Baldurc

Na poczatku marca trafi na

sklepowe pöfki polska wersja

gry RPG Baldur's Gate, beda.-

ca efektem najwiekszej lokali-

zacji w historii polskiego rynku

rowych.Gtöwnym

/vych gtosöw uzy-

i polscy aktorzy:

PiotrFronczewski (narrator),Jan

Kobuszewski (narrator snöw),

Gabriela Kownacka (Viconia

oraz gföwna bohaterka), Marian

Opania (Yeslick i EIMinster),

Janusz Piechocihski (Xan) oraz

Zbigniew Zamachowski (Sare-

vok i gtöwny bohater).

W dubbingu wzieto udziat30
profesjonalnych aktoröw (w

wie>szosci z teatröw „Lalka" i

„Baj") oraz przedstawiciele re-

dakcji czasopism o grach kom-

puterowych.

Tfumaczenie 1700 stron te-

kstu trwato ponad 2 miesia.ce.

Przeprowadzili je: Andrzej Sa-

wicki (ttumacz ksiazek fantasy),

Jacek Piekara (pisarz fantasy i

redaktorGamblera), Marcin Za-

röd (ttumacz gier komputero-

wych) oraz redaktorzy wydaw-

nictwaMAGttumaczacyksiazki

fantasy i SR
Testowanie powierzono ze-

spotowi 10betatesteröw, ktörzy

rozpoczeli prace w pierwszej

potowie lutego br.

Wszyscy, ktörzy zdecyduja.

sie na zakuppolskiejwersji Bal-

dur's Gate, znajda. w pudetku -

opröcz 5 kraiköw CD z gra. -

ksiazke Troy Denning „Morze

Piasköw" (320 stron) Wydaw-
nictwa ISA, ktörej akcja rozgry-

wa sie w swiecie Forgotten

Realms oraz 160-stronicowa.

instrukcje do gry. CD Projekt,

wydawca gry, planuje takze

dodanie mapy. (SH)

PS Obszerny tekst o pol-

skich lokalizacjach znajduje

sie na str. 88, a recenzja an-

gielskiej wersji Baldur's

Gate - na str. 24.

Masz wiadomosc

Pod takg nazwg 19 marca

wejdzie na ekrany polskich

kin film „You've Got M@iP.
Angielski tytut najlepiej wyja-

snia, dlaczego film moze zainte-

resowac czytelniköw Gamble-

ra. Nora Ephron opowiada tu

historie dwojga ludzi (w ich ro-

lach Meg Ryan i Tom Hanks),

ktörych faczy gorace uczucie,

zawiazane za posrednictwem

Internetu. Problem w tym, ze

Shopgirl i NY152 znaj

Settiers III PL
do wymiany

-• po premierze handlowej

programu okazato sie, ze loka-

lizacja gry Settiers III, jest nie-

kompletna. Trzy filmy wyöwie-

tlane w wysokie] rozdzielczo-

sci maja. angielska. äciezke

diwiekowa.zarri ,.s» oclj^ej.

i
habe vergessen.

Polnische versioa Tb

w rzeczywistosci i... nie darza

sie. najcieplejszymi uezuciami,

delikatnie möwiac. Tematjuz byt

wykorzystany, ale dzis problem

„rozdwojenia osobowosci" na

internetowa. i „prawdziwa." do-

tyka nas coraz czesciej. (ws)

-tT

Wina lezy po stronie nie-

mieckiej firmy developerskiej,

ktöra nie wymienita filmöw na

wfaseiwe. W zwiazku z tym

wszyetkie pfyty z nr. 2 zostana,

wymienione najej koszt. Wkröt-

ce powinien przybyc do Polski

cafy naktad poprawnie dziafaja-

cych plyt - na pocza.tku marca

zostanarozestanedoklientöw,

ktörzy nabyli wadliwe kopie.

Do bezplatnej wymiany dru-

giej pfyty beda. jednak upraw-

nieni tylko ci uiytkownicy gryj

ktörzy nadesla.wypefnione

ostracyjne do firmy

Projekt. Kazdy z nich otrzyi

tez drobny upominek. Blizsze

informaeje mozna uzyskac pod
numerem (022) 672 89 09.

(SH)

Hnpntor niska

"sefla*News

18 stycznio w restauraeji La Boheme

(Warszawa) przyznano tytuty „Postac

Rynku IT '98 z inicjatywy redakeji

CRN Polska. Wsröd nagrodzonych

znalazf sie Grzegorz Onichimowski,

prezes IPS CG. Podczas ceremonii

powiedzial:

- No uwoge zosfuguje wazki lakl, ze

rzvznano naarode za walke z

iraetwem. Cieszv to, ze iurv dostrze

wspölny interes firm i mediöw w
promoeji postawy anrypirackiej. Mam
nadzieje, ze w przysztym roku na takq

nagrode zastuzy ktos, kto problemem

—|mie si§ z moey ustawy...".

^ma

Raven Software,ma nadzieje. ze

gry zostana. przeniesione na Li-

nuxa, powstana. wersje GL He-

xena i GL Heretica, obie zyskaja.

nowe opeje i nowa.grafik^. Kod

zajmuje ok. 1 MB i zostat udo-

ste.pniony wraz z programem

instalacyjnym, informaejami o

legalnosci i plikami readme.

• • •

Eidos przesuwa premiery.

Championship Manager 3 uka-

ze sie 12 marca, UEFA Cham-
pions League - 26 marca, Com-
mandos: Beyond the Call of

Duty- 16kwietnia.

• • •

Firma Eplc Megagames
zmienifa nazwe na Epic Games.

Epic Games iHuman Head
Studios pracuja.nad Action Ad-

venture pod nazwa. Rune, wyko-

rzystujaca. elementy mitologii

nordyckiej; premiera gry, opar-

tej na weiaz uaktualnianym en-

gine'ie Unreala, zapowiadana

jest na rok 2000.

• • •

Developerska firma 2015

kohezy prace nad dodatkiem do
Sina. Wages of Sin zawierac

bedzie 4 nowe postacie, 17 po-

ziomöw do gry pojedynczej, 1

2

do gry zespotowej i 7 nowych

typöw broni. Dodatek powinien

ukazac sie jeszcze w lutym. W
Polsce bedzie go sprzedawac

L.E.M.wcenieponizej 100 zf.

Black Isle zamierza wydaö
dodatek do gry Baldur's Gate

zatytutowany Tales of the

Sword Coast. Maja, sie w nim

znalezc nowe postacie, questy,

typy broni i czary. Dodatek po-

jawi sie w sprzedazy wiosna. br.

• • •

W Los Angeles Convention

Center 12-15 maja odbedzie

sie kolejna edycja targöw kom-

puterowej rozrywki.Electronic

Entertainment Expo
• • •

Firma developerska Way-
ward Design podpisata z Has-

bro Interactive umowe dystry-

bucyjna., na moey ktörej Hasbro

wydajejnowy produkt, symulator

B-17-MightyEighth.Grawyda-

napod marka.MicroProse ukaze

sie w roku 2000.

• • •

Liczba egzemplarzy Set-

tiers IM sprzedanych na swie-

cie przekroczyta 500 tys. (w

Polsce 8 tys.). Zdaniem Tho-

masa Herzlera, prezesazarza.-

d u Blue Byte, gra zawdziecza

sukees nie tylko swej jakosci,

aletakzezabezpieczeniuanty-

pirackiemu Sysiphus.
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PRZYGODOWE

przygodöwka klimatem

Riddle of

u 1775 w

ich). Pieczolowicie odtworzo-

iß, postacie oraz budow-
viotnosci Ki

a. Gtöwny bohater zosta-

przypadkowo wplajany w
comp

ena

ukrywaja-

mem
Jzerwonooki Demon.

:den City wykr

najnowsze technologie gra-

•ym tzw. Omni 3D,

owana. przez progi

y Cryo. Aul

;zas potrzebny na ukoh-

gry na ok. 20 godzin. Na
mul-

hiny.

Rozpoczyna sie czwarte ty-

sia.clecie. Ludzkosc nie istnie-

je, podbita i zniszczona przez

obca. rase (podobnie jak wiel

h gatunköw, ludzie zostali

przez Obcych sprowadzeni do

roli niewolniköw). Sytuacja nie

jest jednak tak beznadziejna,

jakby sie mogfo wydawac. Otöz

Obcy sa. wyraznie zaintereso

'ültura. Dzieki

temu pewnej grupie ludzi uda-

je sie wynegocjowaö wolnosö

za cene przekazania Obcym
liecziemski

Bohaterem gry jest zdolny

mtody cztowiek o imieniu Ish,

ktöremu kazano wystawiö naj-

tejsza. opere Wagnera,
„Pierscieri Nibelungöw". Akcja

rozpoczyna sie. gdy Ish zostaje

przeslany na planetoide Terra 2

(fragment zniszczonej Zi

przeksztatcona w intergalak-

tyczny teatr. Przygotowujac

przen odkrywa

coraz bardziej zdumiewajace
zagadki z przesztoäci, zostaje

tez wplatany w skomplikr

intryge. w ktörej stawka moze
byc los ludzko&ci.

STRATEGIE
Iron Strategy

Gra jest dziefem malo zna-

nego rosyjskiego teamu Nikita.

Jakis czas temu firma wydata

strategiczna gre Parkan, nie

odniosla jednak spektakulame-

go sukcesu. Iron Strategy to

bardziej interesujaca propozy-

cja. Fabula jest wprawdzie nie-

zbyt jasna (jako pilot uczestni-

czysz w serii blizej nie okreslo-

nych starc), ale za to oprawa na

odpowiednim poziomie. Iron

Strategy zalicza sie do gatunku

tzw. Action Strategy (tak jak

Battlezone czy Uprising).

Podobnie jak w innych

grach tego typu, do wykonania

masz wiele misji. Bedziesz mu-

siaf wydobywac surowce natu-

rale, budowac jednostki woj-

skowe i, oczywiscie, sprawnie

nimi dowodzic. Glöwne atuty

Iron Strategy to duze zröznico-

wanie celöw misji oraz spory

wybör jednostek. Termin: pofo-

wa 1999. Producent: Nikita.

(frogger)

Malkarl
Pomysl gry oparty jest na

smiatej hipotezie naukowej, ktöra

zaktada, ze nasze Stohce ma nie-

widocznego partnera (nazwane-

go Nemezis), czyli w rzeczywisto-

sci jest uktadem podwöjnym.

Obieg Nemesis woköt Sfohca

mialby trwac ok. 26 milionöw lat,

co pokrywa sie z cyklicznymi nie-

prawidlowosciami w dzialaniu

ekosystemu Ziemi.

ua,-. ,._
. ,^u

rra^^^D' .

Gramapieknaopia
co jeszcze bat

ce, zilustrowana jest fragmer

tami dziet Wagnera w wykona-

niu Filharmonii Wieden
Termin: potowa 1999. Produ-

cent: Cryo. (frogger)

Anachronox

Gra typu Action 3D, ktörej ak-

cja toczy sie w fantastycznym

öwiecie, a konkretnie - w mie-

öcie, ktörego mieszkahey wymar-

li co do jednego wskutek taje-

mniczej plagi. Wiele lat pözniej

ruiny zostary ponownie zamie-

szkane, jednak nowa cywilizacja

nie ma pojeeia o technice stoso-

wanej przez poprzednich mie-

szkahcöw. Wszystkie maszyny

pozostawione przez wymarta. cy-

wilizacje to dla nich tajemnica.

Nasz bohater, wedrujac po
miescie, zdobywa coraz wiecej

fascynuja.cych informaeji, od-

krywa historie miasta i powody

katastrofy sprzed wielu lat. Kli-

mat jest niezwykle mroczny i

ponury. Anachronox ma piekna

grafike, obstuguje tez akcelera-

tory 3D. Jezeli wszystkie zapo-

wiedzi autoröw zostana spet-

nione, szykuje sie zdrowa kon-

kurencja dla takich tytulöw jak

Asghan. Termin: potowa 1999.

Producent: Take 2. (frogger)

Iron Strategy to duze zröznico- W Malkari zastosowano te

wanie celöw misji oraz spory sama idee, tylko akcje umiejsco-

wybör jednostek. Termin: pofo- wiono w hipotetycznym uktadzie

wa 1999. Producent: Nikita. o nazwie Malkari. Przejscie bli-

(frogger) zniaczej gwiazdyw poblizu glöw-

nej (posiadajacej uktad planetar-

ny) wywolalo gwattowny deszcz

asteroidöw, ktöry zniszczyl wiek-

szoäc planet. Pozostali przy zy-

ciu ludzie zorganizowali sie w
Gildie, ktöre tocza ze soba wojny

o nie zniszezone tereny oraz za-

soby naturalne.

Malkari jest turowa gra strate-

giczna, akcja toczy sie glöwnie

na asteroidach röznej wielkosci,

, na ktörych walcza. ze soba przed-

stawiciele wspomnianych Gildii.

Gra oferuje bardzo tadna. tröjwy-

miarowa grafike- Asteroidy poru-

szaja sie w ukfadzie planetarnym

zgodnie z prawami fizyki opisa-

nymi przez röwnania Keplera i

Newtona. Termin: pofowa 1999.

Producent: Interactive Magic.

(frogger)

North vs. South
Tyle byfo na swiecie intere-

sujaeych konfliktöw, a autorzy

gier komputerowych z uporem
maniaka siegaja do tych sa-

myeh. Chyba najpopularniej-

szym z takich „tematöw rzek"

jest wojna secesyjna. Gier wy-

korzystujacych w rözny sposöb
wydarzenia lat 1861-1864 nie sposöb zliczyc. North vs. South,

chociaz nazwa kojarzy sie z pamietna pötzrecznosciöwka z Im-

pressions, jest turowa gra strategiczna, podobna troche do serii

Battleground, ale z bardziej dopracowana. grafika..

Gra scisle trzyma sie realiöw: jednostki i postacie dowödcöw
zostaly dokfadnie odwzorowane. Mozemy oczywiscie stanze za-

röwno po jednej, jak i po drugiej stronie konfliktu. Do rozegrania

mamy wiele pojedynczych potyczek oraz cala rozbudowana kam-

panie.Termin: potowa 1999. Producent: Interactive Magic.

(frogger)

10
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To przedstawiciel nowego
gatunku gier RTS 3D. Musisz

utworzyc zgrany zespöt ludzi,

ktörego zadaniem bedzie za-

siedlenie planety. Opröcz kla-

sycznych elementöw strate-

gicznych, Riverworld zawiera

sporo wajköw typowych dla

zwykfych RTS-öw, a nawet gier

typu Sim. Jako dowödca grupki

ludzi (plemienia? narodu?), be-

dziesz musiat wyszukiwac po- |

trzebne zasoby naturalne, wy-

dawac swoim podopiecznym rozkazy, budowac domy i inne struk-

tury, tworzyc nowe technologie, no i oczywiscie walczyc z wroga-
mi. Cel: zrobic z narodu potege technologiczna..

Dodatkowa atrakcja jest wy-

stepowanie w grze postaci, wy-

rözniajacych sie indywidualny-

mi cechami i zdolnosciami. Gra
ma tez interesujacy engine,

ktöry umozliwia obracanie ka-

mery i dokonywanie zblizeh, a

tryb FPR Pomyst Riverworld

oparty jest na serii nowel Phili-

pa Jose Farmera, niezbyt u nas
popularnego pisarza SF. Termin: potowa 1999. Producent: Cryo.

(frogger)

The Robot Club
Dziwaczna gra strategicz-

no-logiczna, przypominajaca

troche The Incredible Machi-

ne. Tarn jednak budowato sKe

abstrakcyjne maszyny, tu mu-

sisz zaprojektowac robota. .'^

Sktadasz go z wielu czesci - ,

kazda spelnia okreslona. funk-

cje. Do dyspozycji masz kilka

rodzajöw podwozia i napedu,

rözne sensory, kamery, czujniki i broii. Gdy juz zbudujesz swöj

model, mozesz wypröbowac go w starciu z innymi, predefiniowa-

nymi, mozesz tez wykonywac rözne misje. Kazdy robot ma swoje

silne i stabe punkty, kazdy tez potrzebuje programu dziatania,

ktöry musisz napisac - to Twoje drugie zadanie.

W ogölnych zatozeniach

Robot Club przypomina troche

stynne Wojny Rdzeniowe.

Podobnie jak tarn, wynik roz-

grywki zalezy od tego, czy uda
Ci sie wyczuc wroga i na ile po-

prawnie skonstruowates i za-

progamowates swojego wo-

K
UJ

1

botöw z czesci nie jest nowa- '

torski - juz w grze Nether

Earth, ktöra byta pionierem gatunku RTS na ZX Spectrum, mieli-

smy okazje robic to samo. Termin: potowa 1999. Producent: Sou-

thPeak. (frogger)
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Termin: II kwartat 199?

Producent Rag-

MB

Airline Tycoon

Wsröd symulacji mene-

dzerskich tematyka lotnicza

wykorzystywana jest nader

rzadko. Tym bardziej wi$c cie-

szy zapowiadana na wiosne.

premiera Airline Tycoon.

Wbrew nieco humorystycznej

grafice, przywodzacej na mysl

np. Theme Hospital, Theme
Park czy Pizza Tycoon, symula-

cja jest dose ztozona. Zycie

menedzera matej linii lotniczej,

ktörego fotel zajmujemy w
grze (calkiem doslownie), jest

pelne stresöw. Mozna kupo-

wac samoloty „uzywane, ale na

chodzie" albo wykosztowac

sie na nowy sprzet.

Na poczatku wnetrze na-

szych liniowcöw powietrznych

przypomina jeniecki barak,

trudno wiec oczekiwac, aby

znane biuro turystyczne podpi-

salo z nami staly kontrakt. Na
szczescie w wyposazenie kabi-

ny, Standard obstugi i jakosc

posilköw mozna inwestowac.

Czas pedzi nieubtaganie, a kaz-

dego ranka odbywa sie, male

zebranko u szefa lotniska. Wy-

znaezanie tras, tapanie czarte-

röw „last minute", skaezace

ceny paliwa, serwisy sprz^tu,

strajki personelu - telefon ko-

mörkowy nie przestaje brze-

czec. Gra bedzie calkowicie

spolszczona przez firme, CD
Projekt. Termin: wiosna 1999.

Producent: Spellbound/Info-

grames. Dystrybutor: CD Pro-

jekt, (ws)

Submarine Titans

Wraz z pojawieniem sie tej

gry rodzina RTS powiekszyta sie

o kolejnego czfonka. Tym razem

graez wciela sie w dowodee jed-

nej z trzech podwodnych korpo-

raeji toczaeych ze soba walke o

wpfywy. Akcja rozgrywa sie w
roku 2147, po wielkiej katastro-

fie, kiedy w Ziemie, uderzyfa ko-

meta, niszczac wiekszosc zycia.

Ci, ktörzy przetrwali, schronili sie

na dnach oceanöw i tarn pro-

wadza wydobycie cennego su-

rowca - Corium. Trzy strony kon-

fliktu to dwie frakcje ludzi (Black

Octopi, White Sharks) oraz jed-

na rasa Obcych.

Submarine Titans dziata w
podwyzszonej rozdzielczosci

(800^600). Gra oferuje ponad

72 typy jednostek (po 24 na

kazda strone). Do wyboru

mamy trzy stopnie trudnosci.

Dodatkowa atrakcjajest edytor

misji oraz mozliwosc sciagania

z Internetu nowych rodzajöw

jednostek,

ST umozliwia röwniez gre w
sieci (do osmiu graezy w sieci lo-

kalnej, podobnie przez Internet).

Termin: juz jest. Producent: Me-

gamedia. (frogger)
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Monkey Hero
Tröjwymiarowa platformöw-

ka, ktörej fabule oparto na starej

chihskiej legendzie. Monkey to

zabawny kresköwkowy bohater,

ktöry przemierza kilkanascie za-

gmatwanych poziomöw i rozwia-

zuje nieprawdopodobne zagad-

ki. W grze wyst^puje ponad 40
rodzajöw przeciwniköw i „prze-

szkadzajek" oraz okofo 15 unikal-

nych bossöw. Celem gry jest ze-

branie osmiu cz§sci magicznej

ksie,gi. Pomoga Ci w tym rözne

magiczne przedmioty, artefakty i

zakle,cia. Monkey Hero wyröznia

sie pi^kna, kolorowa grafika -

moze troche eukierkowa i dzie-

cinna, ale za to przejrzysta. Wy-

korzystuje niektöre techniki ani-

maeji uzywane wjapoiiskich kre-

sköwkach, dzi^ki temu ma egzo-

tyczny posmak. Termin: juz jest.

Producent: Take 2. (frogger)
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Starozytny wojownik Blade

byt wtascicielem miecza o

ogromnej mocy. Po jego smier-

ci orez zakopano razem z nim w
ogromnym grobowcu. Ponie-

waz miecz mögt wyrzadzic wiele

zta, wejscie do grobowca zosta-

to zamkniete piecioma klucza-

mi, rozrzuconymi po swiecie i

strzezonymi przez poteznych

strazniköw. Niestety, jeden

klucz wpadt w rece czarnoksiez-

nika Dal Guraka. Teraz dazy on

do zdobycia pozostatych, aby

ukrasc miecz, za pomoca ktöre-

go zdobedzie wtadze nad swia-

tem. Zadaniem gracza jest po-

krzyzowac plany Dal Gurakowi.

Blade to program realizowa-

ny przez hiszpahska. grup$ Re-

bel Act Studios. Do wyboru be-

dzie tryb FPP i TPP Gracz po-

kieruje jedna. z czterech postaci:

Amazonka., Rycerzem, Barba-

rzyhca. lub Krasnoludem. Auto-

rzy gry twierdza., ze prowadze-

nie kazdej postaci wymaga zu-

petnie innej taktyki, w zasadzie

wiec be_da.to cztery rozgrywki.

Barbarzyncy od dawna wiedli

konflikt zZakonem Miecza.

Jednak kiedypojawila sie

armia czarnoksieznika.

a ziemie zaczal

pustoszyc potezny

Amazonka jest odziana tylko

w skörzana, zbroje (jak widac na

ilustracji, bardziej rozebrana niz

ubrana), ale za to zwinna. Jak nikt

radzi sobie z tukiem. Barbarzyti-

ca dysponuje ogromna. sita., ale

nie moze nosic zadnej zbroi. Z
kolei Rycerz, cztonek Zakonu
Miecza, swietnie walczy i moze
zaktadac cie_zkie, ptytowe zbroje,

ktöre jednak znacznie go spo-

walniaja- Jeszcze powolniejszy

jest Krasnolud, lecz charaktery-

zuje sie ogromna. wytrzymatoscia.

i zdolnoscia. uzywania kazdego

ekwipunku. Pozatym jest prawie

catkowicie odporny na wszelkie

formy magii oraz na trucizne.

W Blade bedziemy mieli

okazje spenetrowac liczne rui-

ny, grobowce, lochy, tajemnicze

opuszczone swiatynie, odwie-

dzic zamki, miasto krasnoludöw,

a nawet lodowy patac. Kazdy z

18 poziomöw gry zamieszkuja.

unikalne, „myslace" potwory.

Autorzy obiecuja., ze poszcze-

gölne poziomy beda. ogromne,

pokonanie kazdego potrwa wie-

le godzin wypetnionych walka

oraz rozwiazywaniem zagadek.

Istniejacyod osmiuset tat Zakon Miecza

zawsze dbal o spokoj i bezpieczehstwo

mieszkahcöw. Wielki rnur i szereg fortec

zapewn/a/y ochrone przed bandyckimi

najazdami. Gdyjednak armia Dal Guraka

ruszy/a na podböj swiata, jedna z fortec

upadla, a z

nastepnejod

tygodninie

docieraja

zadne

Twörcy gry szczegölna. uwa-

gs zwracaja. na fakt, ze w Blade

maja byc uwzgl^dnione prawa

fizyki. Na przyktad postac z ciez-

kim mieczem bedzie sie poru-

szac wolniej niz trzymaja.ca szty-

let, a biegna.cy bohater zwolni

na zakr^cie.

Gra ma bazowac gtöwnie na

walce wrecz, rwarza w twarz.

Dostepnych bedzie ponad 30
rodzajöw broni. Herosi zmierza

siQ z potworami, dzierzac w dto-

niach miecze, maczugi, topory i

noze. Zastonia sie tarczami, a

ciata ochronia zbrojami. Cenny
or§z znajda. w skarbcach albo

odbiora. pokonanym wrogom.

W röznym stopniu opanuja,

umiejetnosci postugiwania si§

okreslona bronia,. Ich skutecz-

nosc w walce z konkretnym po-

tworem bedzie zalezata od ro-

dzaju uzywanej broni. Moze sie

bowiem okazac, ze miecz, wy-

smienity do pokonania jednej

kreatury, nie bedzie skuteczny

przeciw innej, wrazliwej na ciosy

toporem lub maczuga.- Zmusi to

graczy do eksperymentowania

oraz wymyslania wtasnych stra-

tegii i taktyk.

Naszymi wrogami beda po-

stacie dobrze znane z gier i lite-

ratury fantasy: trolle, ogry, mino-

taury, orki, hydry, wyverny, szkie-

Krasnoludy zawsze zyiy wpokoju,

samotne, zamkniete wswoich

podziemnych, niezdobytych fortecach.

Znatazlsiejednak zdrajca, ktöry otworzyt

bramy ich miasta przedarmia. Dal Guraka

Nadszedl czas zemsty.

lety... Razem okoto 35 rodzajöw.

Najwiekszy przeciwnik bedzie li-

czyt prawie 30 metröw (w swie-

cie gry) i zostanie zbudowany z

2500 poligonöw.

W Blade bedzie mozna grac

w kilka osöb, zaröwno w trybie

deathmatch, jak i cooperative, w
ktörym gracze, wspötpracujac,

uratuja. i bezpiecznie przepro-

wadza. przez petne potworöw
lochy wybrana. postac.

Termin: II kwartat 1999. Wy-
dawca: Gremiin. Dystrybutor:

Optimus.

Jacek Piekara

Amazonki spokojnie zyja. wswej dolinie

strzezonejprzez ogromna. fortece ijej

straznika. Jednak wiese o niosacej smierc

armii zlowieszczego czarnoksieznika

dotarla i tutaj. Amazonki wiedza, ze

-znalazfy sie w niebezpieezehstwie. Jedna

z nich wyrusza na

poszkiwanie

so/uszniköw.
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Total Annihilation: King
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Total Annihilation: Kingdoms
to gra, ktöra zabiera nas w
podröz po mityczno-fantastycz-

nym swiecie Darien. O Darien

walcza cztery krölestwa. Dwa,

symbolizujace zywioty Ziemi i

Wody (Aramon i Veruna), repre-

zentuja sity Dobra, a dwa pozo-

state (Taros - Ogieh i Zhon -

Powietrze) sity Zta. Aramon po-

röwnac mozna do tagodniejszej

wersji Cesarstwa Rzymskiego, a

Veruna przypomina Wenecje z

czasöw Marco Polo. Taros jest

ponura i demoniczna kraina.,

ktörej krajobrazy przypominaja.

piekielne otchtanie, natomiast

Zhon to przyktad chaosu w czy-

stej postaci. Wszystkie cztery cy-

wilizacje rozwinery sity magiczne,

lecz Dobro korzystac bedzie tak-

ze ze zdobyczy techniki (np. prc-

chu strzelniczego), podczas kie-

dy Zto zadowoli sie wykorzysty-

waniem pradawnych czaröw.

BIS
Grafika morskich scene'n &

szczegö/me wycyze/owana: zagle statkow,

barwne bandery i proporce beda trzepotae

na wietr/e, a wiosla miarowo bic o fale.

wzmecajac bryzgi wody

Bardzo waznym elementem

gry jest zmiana perspektywy wi-

dzenia, w zaleznosci od tego,

ktöra. strone gracz wybierze.

Kazdej z czterech poteg przypo-

rza.dkowano inny interfejs, w
kazdym wypadku ustyszymy tez

inna, muzyke. Wszystko to ma
stuzyö podkresleniu faktu, ze

panstwa w TA: Kingdoms dia-

metralnie sie od siebie röznia.,

%&'?&

co zreszta zobaczymy zaröwno
w fazie rozbudowy infrastruktu-

ry, jak i podczas walki.

W Total Annihilation gospo-

darka opierata sie na wydobyciu

metalu oraz wytwarzaniu ener-

gii. W Kingdoms autorzy ograni-

czyli sie do jednego tylko „su-

rowca", ktörym jest mana -

zrödto wszelkiej magicznej

mocy. Dzieki niemu beda, mogty

powstawac jednostki oraz bu-

dowle, ono pozwoli na utrzymy-

wanie oddziaföw. Zwiedzajac

swiat, gracz odnajdzie swiete

miejsca, ktöre pozwola zaopa-

trywac jego Krölestwo w mana.

Przygotowana w grafice 3D
scenografia moze sie zmieniac

w zaleznosci od tego, co zdarzy-

\o sie na polu bitwy. Na przyktad

lasy zostana. spalone, a miasta

zburzone.

Na polach bitewnych zoba-

czymy az 160 röznych jednostek

wojskowych - na ekranie gry

beda. znacznie wieksze niz w TA.

Wojska nie beda. juz dtuzej trak-

towane jak mieso armatnie.

Zostanie wprowadzony Sys-

tem zdobywania doswiadczenia

przez jednostki, co powinno
zmusic gracza do szanowania

oddziatöw i niewysytania dos-

wiadczonych zotnierzy na samo-

böjcze misje. Jednostki w miare

nabywania doswiadczenia zwie-

ksza swa szybkosc, site ataku

oraz klase uzbrojenia, a takze

zmniejsza koszty swego utrzy-

mania.

Oddziaty powotywane
przez wtadcöw poszczegöl-

^^

Wgrze po/awia sie röwme/ unikalne

oddziaty o nadnaturalnych zdolnosciach

(na przyklad
' smoki i bohaterowie). ktörych

nie bedzie mozna odtworzyc.

nych krölestw roznic sie beda
nie tylko cechami, ale röwniez

sposobem powstawania. Na
przyktad niektöre jednostki

krölestwa Zhon posiada. spe-

cyficzna zdolnosö samorepli-

kacji, czyli stana sie „minifa-

brykami" zotnierzy danego
typu. Ktopot w tym, ze jednost-

ki w stanie „rozmnazania" nie

beda. mogty uczestniczyö w
walce.



h JJS>NBM r-
W TA.K sami bogowie moga.

zejsc na ziemi§, aby wziac

udziat w zmaganiach smiertelni-

köw. Gracz moze wybtagac in-

terwencje. böstw, budujac po-

swiecone im przybytki. Istnieje

wtedy szansa, ze böstwo pojawi

si§ na polu bitwy i wspomoze
sity wzywajacego go wtadcy.

Oczywiscie, tak samo wrednie

moze postapic komputerowy

przeciwnik i skierowac do walki

z graczem boga sprzyjaja.cego

jemu. W niektörych scenariu-

szach spotkamy nie tylko woj-

ska wroga, ale röwniez potwory

wtocza.ce sie.

po ostepach i

szukaja.ce ko-

gos do zaata-

kowania.

W T A :

Kingdoms za-

stosowan o

ciekawe roz-

wiazanie - po-

konane jednostki nie znikaja. z

pola bitwy, lecz pozostaja. na

nim przez dtuzszy czas. Powöd
przyjecia takiego rozwiazania

jest prosty: dopöki ciata leza. na

placu boju, istnieje mozliwosc

wskrzeszenia ich (robia. to ka-

ptani z Aramon i Veruny) lub tez

przemienienia w przerazaja.ce

hordy zombich i szkieletöw

(dzieto czarnoksiezniköw z Ta-

ros i Zhonu). Wyo-
brazam sobie

scenQ, kiedy

zachwy-

Krölestwo Veruna

przypomina Wenecje

z czasöw Marco Polo.

cony sukce-

sem gracz za-

biera do
domu reszt-

ki swych

wojsk, a za jego plecami

powstaje armia martwych

wrogöw!

Armie Dobra korzy-

stac beda.z pomocy uzdra-

wiaczy, ktörzy dysponuja.

moca. automatycznego le-

czenia wszystkich jednostek

znajdujacych sie w ich zasie.gu.

Krölestwa Zta dostana. postac

dysponuja.ca diametralnie rözny-

mi mozliwosciami - wampira po-

trafia.cego wysysac sity zyciowe z

tych, ktörzy znajda. sie w zasie.-

gu jego mocy.

Akcja TA: Kindoms roze-

gra sie w sceneriach la.do-

wych oraz morskich - bi-

twy morskie beda. miec

duze znaczenie. Wojenne
okrety runa. do boju, razac

sie ogniem greckim i poci-

skami z katapult. Co wazne
dla rozgrywki - kazda morska
jednostka dysponowac be^

dzie mozliwosciami trans-

portowymi.

Wedtug zamierzeh au-

toröw, w grze nie powin-

no sie. stosowac taktyki

„rush". Juz na pocza,tku zai-

stnieje mozliwosc przygoto-

wania silnych fortyfikacji do
powstrzymania wczesnej agre-

sji. Kamienne mury z tucznikami

na szczycie nie dopuszcza. wro-

ga do miasta - bedzie musiat

skonstruowac katapulty, balisty,

Sity dobra korzystac b$da ze zdobyczy

techniki, np z prochu strzelmczego.

armaty i machiny obleznicze, a

to zajmie mu sporo czasu.

Autorzy postanowili zrezy-

gnowac z perfekcyjnego (jak w
TA), matematycznego odwzoro-

wania warunkow bitwy (na przy-

ktad: zgodna z prawami fizyki

trajektoria lotu pocisköw). Jed-

nak, jak twierdza., zabieg ten

przyniöst same korzysci. Walka

bedzie sie. graczom wydawac
bardziej realistyczna!

Twörcy z Cavedog duza. wa-

ge przyktadaja. do stworzenia Sl

maksymalnie przyjaznej graczo-

wi. Chodzi o to, aby nie musiat

wydawac poleceh kazdej jedno-

stce, lecz jednostka samodziel-

nie reagowata, zgodnie z logika..

Na przyktad oddziat, ktöry pono-

si straty w bitwie, zacznie sie. wy-

cofywac, jednostki, ktörym wy-

dano rozkaz ataku, b^da. atako-

wac wszystkich wrogöw po
kolei, a wydanie komendy

patrolowania spowodu-

je, ze beda. zwiedzac

wyznaczony obszar, li-

kwiduja.c jednoczesnie

kazdego wroga, ktöre-

go zobacza..

TA: Kingdoms po-

zwoli nie tylko wziac

udziat w kampaniach i

pojedynczych misjach

przygotowanych przez

autoröw, lecz röwniez

opracowac wtasne sce-

nariusze. Zaawansowany
edytor pozwala na tworze-

nie map dla rozgrywek jed-

noosobowych i wieloosobo-

wych. Gracz bedzie mögt zapla-

nowac kazdy szczegöt: nie tylko

uksztattowanie terenu, rozmie-

szczenie wojsk oraz budowli, ale

röwniez losowe wydarzenia ma-

ja.ce nasta.pic w konkretnym cza-

sie, ustalic warunki zwyciestwa

i kl^ski dla wszystkich graczy.

Oczywiscie, wazne jest przy-

gotowanie jak najlepszej wersji

multiplayer (z czego zastyneta

TA), a gracze przez Internet

beda. mogli zmierzyö sie. na

stworzonej przez firme. Cave-

dog arenie, nazwanej Boneyard.

Producent: Cavedog/GT In-

teractive. Dystrybutor: L.E.M.

Termin: II kwartat 1999.

Jacek Piekara
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Gra Darkstone przypomina

troche Diablo, rözni sie jednak

na tyle, aby nie mozna byfo

möwic, ze jest tylko klonem

stawnego RPG. Tak w kazdym
razie twierdza. autorzy progra-

mu, znana francuska firma Del-

phine Software. Jesli ktos jed-

nak pozna szczegöty gry, moze
odniesc przeciwne wrazenie.

Darkstone oferuje widok izo-

metryczny z akcelerowana., w
petni tröjwymiarowa. grafika.

oraz walke w czasie rzeczywi-

stym. Bitwy miedzy potworami i

dwojgiem bohateröw tocza. sie

wewnajrz 32-poziomowego la-

biryntu. W grze zaimplemento-

wano generator losowych zda-

rzeri, totez zadania oraz zlecenia

nie beda. sie powtarzac.

>TOW£f
W podziemiach spotkamy

mnöstwo pieknie wymodelowa-
nych potworöw, takich jak paja.-

ki, skorpiony, ogry, trolle, wam-
piry czy zieja.ce ogniem smoki.

Wrogowie w ramach gatunku

moga. sie röznic, na przyktad na-

tkniemy sie na szkielety w trzech

kolorach: biatym, zöttym i czer-

wonym oraz na szczegölnie nie-

bezpiecznego ich dowödce,

postugujacego sie kusza. strze-

lajaca. piorunami. Pojawia. sie

tez wyjatkowo grozni przeciwni-

cy, np. Ksiaze Ciemnosci, ktöry

potrafi zmaterializowac sie przed

oczami bohateröw, rzucicsmier-

telnie niebezpieczne zaklecia i

rozptynac w powietrzu - oczywi-

scie tylko po to, by w stosownej

chwili znöw zaatakowaö.

Wedtug zamierzeh autoröw

potwory maja. wygla.da6 przera-

zaja.co, a nie smiesznie, jak w
niektörych RPG. Gracz moze

poznac site wro-

ga, obserwu-

ja.c pasek z

zaznaczonymi

nad jego gto-

"''^ywa.punktami

ale röwniez niebezpieczne pu-

tapki, np. wystrzeliwane ze scian

strzaty lub osuwajaca sie podto-

ga, po ktörej bohater spadnie

na nizsze, nie zbadane dotad

poziomy labiryntu.

W grze bedziemy kierowaö

poczynaniami dwöch bohate-

röw; jednego bezposrednio kon-

troluje gracz, a drugi automa-

tycznie atakuje wszystkie potwo-

ry, ktöre trafia w jego pole wi-

dzenia. Przewidziano jednak ko-

niecznosc bardziej skompliko-

wanej wspötpracy herosöw. Na
przyktad pierwszy stanie na pty-

cie otwieraja.cej drzwi, aby drugi

mögt sie dostac do komnaty pet-

nej skarböw. Jeden wyjdzie na-

przeciw potworom i wciacjnie je

w korytarz, gdzie juz czuwa przy-

gotowany do walki przyjaciel.

Choö akcja toczy sie w
podziemiach, wazna. role odegra

röwniez miasto. Tarn bedzie moz-

na zmieniac cztonköw grupy, od-

poczywac i leczyc sie z ran, kupo-

wac wyposazenie, zywnosö oraz

zbroje i orez. Pozatym mieszkah-

cy miasta zechca. zamienic z bo-

haterami kilka stow i zlecic im ja-

kies wazne zadania, oczywiscie

za stosowna. optata.. Gtöwnym
zrödtem zarobköw i zaopatrzenia

bohateröw beda jednak bitewne

zdobycze. W lochach znajda

wszystko: magiczne amulety i

pierscienie, broii i zbroje, ma-

giczne pergaminy i czarodziej-

skie rözdzki. Menü inwentarza

przypomina znane z Diablo, wy-

starczy klikna.c myszka na

przedmiocie, aby znalazt sie w
plecaku. Herosi moga. sie uzbro-

iö w orez 22 rodzajöw, ktöry

znajda. w podziemiach lub kupia.

w miejskich sklepach. Wyglad
bohatera bedzie sie zmieniac w
zaleznosci od tego, w co zostat

wyekwipowany.

Bohaterowie potrzebuja. zyw-

nosci, ale program sam nia. za-

rza.dza i karmi ich automatycznie

- oczywiscie wtedy, kiedy jest

co jesö. Gdy sakwy beda puste,

bohaterowie skonaja. z gtodu.

W Darkstone, oczywiscie,

bedziemy korzystac z potegi

magii. Gracz ma do dyspozycji

30 zaklec röznego typu, poczy-

najac od ofensywnych, np. Dra-

gon Breath, po lecznicze,

ochronne i teleportuja.ce. Po-

dobnie jak w Diablo, bohatero-

wie beda mogli korzystac z cza-

ru, ktöry z najgtebszych podzie-

mi przeniesie ich do miasta, z

tym ze tu zaklecie nazywa sie

Magic Door, a nie Town Portal.

Autorzy przygotowali röw-

niez opcje gry wieloosobowej.

Wspölnie moze sie bawic

osmiu graczy w sieci LAN oraz

czterech w Internecie.

Termin: II kwartat 1999. Pro-

ducent: Electronic Arts/Delphi-

ne. Dystrybutor: IPS CG.
Jacek Piekara
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Szybka pilka

Szesc pytan do mistrza

Rozmowa x Louisem
Castle, wiceprezesem
firmy Westwood

Czy starym wyjadaczom

RPG nie bedzie w Lands of

Lore 3 brakowato typowej dru-

zyny?

- Wydaje nam siq, ze ma
giczny kompan gracza w uda

ny sposöb zastapi druzyne, po

niewaz mozna go po cos wy

staö i w ogöle jest przydatny

Poza tym druzyna nie jest po
trzebna, nie ma tez konieczno

sei zapisywania sie do Gildii

gdyz gre mozna ukohczyö bez

specjalnych zdolnosci i wypet-

niania dodatkowych misji.

Czy kompan moze zgina.6?

- Tak, ale wystarczy zaniesc

ciato do Kleryka, a ten za mata.

optata. go wskrzesi. Pözniej,

kiedy graez podszkoli sie. w
uzywaniu magii, sam bedzie

mögt go wskrzeszaö.

Jak bedzie wygla.dai System

magii w LoL3? Czy trzeba be-

dzie zapamietywac czary we
sniejak w systemach AD&D?

- Nie, w grze wystepuje stu-

pek many, ktöry sie. regeneruje

- im lepszy czarodziej, tym

kröcej to trwa. Mozna tez scia.-

gac man$ z otoczenia, nawet

wojownicy potrafia. czarowaö.

A teraz nieuniknione pyta-

nie: co z Command & Conquer:

Tiberian Sun?
- W tej chwili dostrajamy

poszczegölne elementy gry, a

na to potrzeba duzo czasu. By6

moze zdazymy z tym do marca.

Niektöre firmy wydatyby zapew-

ne te wersje robocza., ktöra.

mamy, bo jest w niej mniej bte-

döw niz w grach stojaeych juz

na sklepowych pötkach, ale my
cheemy byc absolutnie pewni,

ze wszystkie elementy idealnie

ze soba. wspölgraja,.

Czyplanujedeznowu wyda-

nie jakiejs przygodöwki?
- Mmm (smiech). Pracuje-

my teraz nad gra., ktöra nie jest

ani RPG, ani gra. sportowa., ani

symulaeja., ani RTS, ani strzela-

nina.. I dopöki nie zorientujemy

sie., co to wtaseiwie jest, trudno

cos möwiö. Ale zajmuje sie tym

ta sama ekipa, ktöra robita Ky-

Oficjalna. premiere najnow-

szej gry Westwoodu przesunie-

to az na wrzesieri. Omöwimy w
skröcie, jak bedzie teraz wygla.-

dac walka pomiedzy GDI i

NOD.
Dwie militarne potegi, GDI

(organizaeja, ktöra wyrosta z

ONZ) oraz NOD (terrorysci pod
wodza,tajemniczego przywödcy

Kane'a) walcza. o panowanie

nad truja.cym, ale niezwykle cen-

nym suroweem, tiberium. Gracz

wykona wiele misji, opowiada-

ja.c sie po jednej z dwöch stron

konfliktu.

Jakie sa. podstawowe zmiany

w grze w stosunku do C&C i

Red Alert? Po pierwsze, rozmia-

ry map. Juz w RA mapy byty

ogromne, tutaj moga, byc nawet

do czterech razy wieksze! Teren

mozna zmieniac, np. odbudowy-

waö mosty albo przekopywac

sie przez pagörki, a walki toczyc

noca., przy ograniczonej widocz-

nosci. Ogromne znaezenie zy-

skaja. wieze z reflektorami, ktöre

oswietla. najblizsze okolice bazy,

uprzedzajac przed niespodzie-

wanym atakiem.

Zaröwno GDI, jak i NOD
beda. dysponowac szeregiem

nieznanych do tej pory jedno-

stek. Na przyktad NOD zyska

mozliwosc ataköw spod ziemi

za pomoca. specjal-

nych czotgöw Un-

derterran, a jego

sity lotnicze wzbo-

gaca sie o super-

szybki, uzbrojony

w lasery mysliwiec

Banshee. Nato-

miast niezwykle

niebezpieczna jed-

nostka piechoty GDI, grenadie-

rzy, zyska nowe oblicze. Teraz

beda. to „zcyborgizowani" Disc

Throwers, ktörzy dysponuja o

wiele wiekszym zasiegiem dzia-

tania, a rzucany przez nich dysk

jest skuteczniejszy od granatu.

Wyposazone w plecaki jedno-

stki piechoty GDI moga. takze

latac.

Spore ktopoty przeciwnikowi

sprawi nowa technika NOD-u.

Dzieki budowli nazwanej Stealth

Generator NOD moze uezynic

niewidzialnymi nie tylko swoje

jednostki, ale takze baze. Dopie-

ro wrög, ktöry zostat zaatakowa-

ny lub znalazt sie w najblizszym

otoczeniu, bedzie mögt zoba-

czyc budynki bazy.

GDI broni sie w bardziej kon-

wencjonalny sposöb, wznosza.c

Firestorm Defence System ata-

Niektöre firmy wydatyby zapewne te

wersje robocza C&C: Tiberian Sun. ktöra

mamy. bojest w niej mniej bledöw niz w

grach stojaeychjuz na sklepowych

pölkach.

randie i Blade Runnera. Opröcz

tego praeujemy nad nowa. Stra-

tegie i wymyslamy fabuty do

Lands of Lore 4, 5 i 6. (PCP)

C&C: Tiberian Sun — tui przed meto
kujaey z ogromna. mocajednost-

ki wroga. Bazy chronia. takze

Component Towers - wieze,

ktöre w zaleznosci od wybrane-

go sposobu budowy moga. pet-

nic rözne role, np. zwalczaö pie-

choty lub ciezkie pojazdy.

W Tiberian Sun gracz bedzie

musiat dbaö o swoje jednostki

(zwtaszcza te, ktöre przezyty juz

kilka bitew). Zupetnie nowa

opeja pozwoli oddziatom na zdo-

bywanie punktöw doswiadeze-

nia. Punkty te mozna potem za-

mieniac na opancerzenie, broh

oraz wykorzystac do zwiekszenia

szybkosci jednostki.

iu

a
S
<

Termin: wrzesieri 1999. Pro-

ducent: Westwood. Dystrybu-

tor: IPS CG.
Jacek Piekara
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u Przewodnik
3

Czytelnika
8

Nasza Skala ocen:
- 29% - zbrodnia

30 - 39% - z*a

40 - 49% - mierna

50 - 59% - przecietna

60 - 69% - dobra

70 - 79% - b. dobra

80 - 89% - znakomita

90 - 99% - genialna

100% - tej oceny juz nig-

dy nie przyznamy

Szczegölnie wyrözniaja.-

ce sie gry honorujemy

dodatkowymi tytulami:

Gra miesiaca - najlep-

jgä sza gra numeru

Wyröznienie - jedno doiM trzech w miesiacu

W recenzji szacujemy

wartosc gry, wiec ocena

NIE ZALEZY od ceny.

Inaczej jest w dziale „Per-

ry z lamusa", w ktörym

przedstawiamy gry bu-

dzetowe i oceniamy kon-

kretna, rynkowa. oferte

(a wiec wypadkowa:
jakosö-cena).

Recenzujemy tylko final-

ne wersje gier, a jesli

dysponujemy wersja. alfa

czy wczesna. beta, po-

swi^camy jej tekst z cy-

klu „Grafem w...". Ocena
w takim tekscie (pierw-

sze wrazenie) odzwier-

ciedla, jak bardzo autor

oczekuje pelnej wersji.

Wyraza to liczba na

sciance kostki do gry

(od 1 do 6 :-).

Football World Manager
w

W Football World Manager
znajduja, sie wirtualne sylwetki

ponad 25000 pilkarzy z calego

swiata. Nie sa. to tylko literki i cy-

ferki na liscie transferowej, ale

zywi zawodnicy, ktörych doko-

nania sportowe sa. generowane

na biezaco. Gra pozwala w do-

wolnym momencie wybrac sie

na rekonesans jednej z 54 lig

(wszystkie europejskie + brazy-

lijska, argentyriska, japohska,

poludniowokoreaiiska i amery-

kanska) i przeanalizowac prze-

bieg toczonych tarn rozgrywek.

Wazniejsze jest

jednak to, ze po-

zwala go ksztat-

towac.

FWM to pier-

wszy znany mi

menedzer pilkar-

ski, w ktörym

mozna sprawdzic

swoje umiejetno-

sci trenerskie w
Albanii, Andorze,

na Biaforusi czy

Cyprze. Niewiem

jak doktadnie gra

odwzorowuje
tamtejsza. rzeczy-

wistosö, ale sa.-

dza.c po polskich

zespotach (16

druzyn ekstrakla-

sy, sklady z ubie-

glego sezonu),

przydaloby sie je

uaktualnic. Nie-

stety autorzy nie

zaopatrzyli swoje-

go programu w edytor.

Drugim nowatorskim rozwia.-

zaniem produktu Caffeine Stu-

dios jest mozliwosc nadania in-

dywidualnych cech naszej kom-

puterowej postaci: ustalic wiek,

narodowosc, skomponowac wy-

gla.d zewnetrzny z kilkunastu

cech. W trakcie jej kariery mo-

zemy zadbac nie tylko o wyniki

sportowe, ale röwniez o pensje,

dorn i samochöd.

Silna. strona, Swiatowego

Menedzera jest sposöb przed-

stawiania przebiegu spotkah.

Pomysl zostal zaczerpni^ty z

kultowego The Managera: klu-

czowe akcje pokazano w posta-

ci krötkich animacji. Prezento-

wane sytuacje sa, na tyle rözno-

rodne, ze ich ogla.danie nie

nuzy, a w dodatku sami mozemy
zostac ich glöwnymi bohatera-

mi. Gra pozwala komentowac
zagrania poszczegölnych pilka-

rzy podniesieniem kciuka, okla-

skami lub gestern reprymendy.

Nasze reakcje pokazywane sa.

na ekranie!

Model zarzadzania klubem

pilkarskim zastosowany w FWM
nie jest skomplikowany. Czesc
menedzerska praktycznie ogra-

nicza sie do trzech czynnosci:

zatrudnienia sztabu szkolenio-

wego (trener + lekarz), rozbudo-

wy stadionu i zacia,gania kredy-

töw w momencie utraty prynno-

sci finansowej.

Czesc trenerska, bogatsza,

obejmuje wybör skladu, edycje

taktyki, ustalanie ogölnych i in-

^ia

dywidualnych zadah treningo-

wych, transfery oraz rekrutacje

mlodych, perspektywicznych

pilkarzy do druzyny junioröw.

Sposöb podejmowania decyzji

skladajacych sie na te dzialania

mozna zawrzec w jednym slo-

wie: Rating. Wspölczynnik ten

charakteryzuje nie tylko pilkarzy,

ale takze treneröw i taktyki.

Nie tlumaczy to jednak, dla-

czego w FWM wersja 4.12 nie

mozna wyznaczyc statych wyko-

nawcöw rzutöw roznych, wol-

nych i karnych. Nie istnieje kla-

syfikacja zawodniköw maja.cych

najwiecej asyst w lidze. Nie ma
narzedzi do glebszej analizy

skutecznosci obrohcöw (np.

procentu udanych wslizgöw).

Brakuje tez zwiadowcöw, ktörzy

wyceniliby umiejetnosci kazde-

go pilkarza (znamy ceny tylko

tych wystawionych na liste

transferowa.) i sprawdzili, czy

nikt nie interesuje sie upatrzo-

nym przez nas zawodnikiem.

Mimo powyzszych manka-

mentöw, testowana przeze mnie

wersja Football World Manage-

ra prezentuje sie nader obiecuja.-

co. Podobna do rewelacyjnego

The Managera, latwa do zrozu-

mienia i prosta w obsludze ma
szanse. zawojowac swiat. W do-

datku pozwala rywalizowac az 8

osobom na jednym komputerze.

Plotka gfosi, ze UBI Soft i

Caffeine Studios planuja. wydac
kolejne gry menedzerskie z serii

World Manager. Adresatem

pierwszej z nich mieliby byc sym-

patycy koszyköwki.

Kristoff

PS Autor testowat jedna, z

ostatnich wersji beta programu.

—
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Po raz pierwszygrac staje s«? nie tylko

menedzerem. ale i osoba prywatnq.
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SimCity 3000
Od sequeli gier oczekuje-

my, ze zachowaja. grywalnosö

oryginatu, a jednoczesnie zo-

stana. zmienione w duchu panu-

jacej mody, z wykorzystaniem

nowych mozliwosci sprz^tu.

Twörcy SimCity poczatkowo
zarzadzili rewolucje - gra miata

wykorzystywaö engine 3D,

dzieki czemu gracz mögtby
przechadzaö sie po stworzo-

nym przez siebie miescie, roz-

mawiaö z jego mieszkahcami.

Jednak najwyrazniej z gry me-

nedzerskiej tak tatwo zrobiö

gre 3D jak z Jaguara samochöd
dostawczy. Rewolucyjny po-

myst pogrzebata ostatecznie

spektakularna klapa gry Streets

of SimCity. Otrzymalismy wiec

bardzo konserwatywna konty-

nuacje. Konserwatywna w do-

brym tego stowa znaczeniu.

Zostato zatem po staremu:

burmistrz-satrapa, nijak nie da-

jacy sie usunac ze stanowiska,

buduje, czesto od zera, metro-

polie ze swej wizji. Rozmie-

szcza placöwki stuzb miej-

skich, zapewnia mieszkahcom
wszelkie udogodnienia i scia.ga

od nich podatki. Niezbyt wyso-

kie, by mieszkahcy nie zagtoso-

wali w jedyny mozliwy sposöb
- nogami.

Choc burmistrz ma zapew-

nione stanowisko, znacznie

wiecej dowiaduje sie o sobie i

swej pracy, bowiem gra stata

sie bardziej interaktywna. Juz

nie tylko burmistrz decyduje o

zyciu w miescie, ale takze mie-

szkahcy przychodzacy z pety-

cjami czy artykutujacy swe emo-

cje. Burmistrz moze ich wystu-

cha6, moze sie. nie zgodziö.

Czesto sygnalizuja. sprawy, na

ktöre podczas planowania roz-

woju nie zwröcitoby sie. same-

mu uwagi. Gdy nie jest sie pew-

nym, czy ich propozycje przy-

niosa miastu korzysö, mozna
spytaö o zdanie eksperta - to

kolejne novum. Rzecz jasna, z

opinia. eksperta tez niekoniecz-

nie trzeba sie zgodziö.

O ile mieszkahcy zazwyczaj

przychodza, by wyjaö z kasy

miejskiej zgromadzone w po-

cie czota pieniadze, o tyle biz-

nesmeni pojawiaja sie, by ja

napetniö. Zazwyczaj proponuja

nieduze pieniadze, za to dose
smierdzace: spalarnie odpa-

döw toksycznych, pilnie strze-

zone wiezienie, ktöre mie-

szkahcy omijaja szerokim

tukiem czy supermarket dopro-

wadzajaey do bankruetwa

drobny handel. Przy takich oka-

zjach az sie prosi, by dla burmi-

strza przewidziano osobiste

konto w banku - do przelewa-

nia wyrazöw wdziecznosci za

przychylne rozpatrzenie lokali-

zaeji szkodliwej ekologieznie

lub niebezpiecznej spoteeznie

budowli.

Ostatni sposöb prowadze-

nia interesöw to porozumienia

z burmistrzami sa,siadujacych

miast na wywöz smieci, dosta-

wy wody i energii elektrycznej.

Umowy takie opatrzone sa klau-

zulami möwiaeymi, ze dostaw-

ca nie wywiazujacy sie z obo-

wiazköw musi uiscic grzywne,

zazwyczaj niemata. Z moieh do-

swiadezeh wynika, ze to gracz

zawsze ptaci kary. Dostarcza-

tem wode, ale co jakis czas

okazywato sie, ze odbiorca nie

Jtrzymat przewidzianej ilosci

(choö miatem duze rezerwy).

Czyscit mi wi$c käse, miejska. i

czym pr^dzej proponowat
nowa umowe, na wi^ksze do-

stawy. W koheu sie. zdenerwo-

watem i zerwatem potaezenie z

sasiadem. Odtad przestalem

sprzedawaö cokolwiek.

W grze jest wiecej zmian

Przebudowano zawartosö menu
Juz nie mozemy zarzadzaö go
towym, historycznym miastem

Owszem, mozna zaezaö budo
waö je od nowa na mapee
odtwarzajacej, dosö wiernie,

uksztattowanie terenu m.in.

Waszyngtonu, Berlina czy Mo-
skwy. Nie znalazta sie wsröd
tych miast Warszawa, prawdo-

podobnie nikt nie potrafit zasy-

mulowac tak dtugiej budowy
metra bez zmiany logiki gry.

Miasta przygotowane przez

autoröw gry sa dose wymyslne,

podobnie jak miasta-wyzwa-

nia, w ktörych trzeba sie zmie-

rzyc z konkretnymi problemami.

Te ostatnie, zgodnie z tytutem

gry, wybiegaja czesto w trzecie

tysiaclecie.

Atrakcja, ktörej nie dane mi

byto spröbowac, jest petna lo-

Mlqei Show. I aq> Smpka

Itona. I lH«y
Wp irakim m Im Qu hudo>

plii» ihm yw» bacjuM clty
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- * luluc«

Doradcy informuja o na/wafniejs/ych wydaueniach.

kalizacja gry (w wybudowanym Keepera
przeze mnie Pacanowie obo-

wiazywal ruch lewostronny i

mimo „samodzierzawia" nie by-

tem w stanie zmienic tego sta-

nu rzeczy). Przyznam, ze dosko-

nate polskie wersje Dungeon

i Populousa bardzo

zaostrzyty mi apetyt. Czekam z

niecierpliwoscia-

Sir Haszak

PS Autor testowaf nie sprze-

dawana u nas petna wersje an-

gielska. Za miesiac przedstawi-

my recenzje wersji polskiej.

SimCity 3000

Strategiczna

EA/Maxis

IPSCG
Termin: koniec lutego

Pierwsze wrazenie:
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Angielskie druzyny zwyci$-

zaja. we wszystkich pucharach

europejskich, Pucharze Inter-

kontynentalnym, a nawet w roz-

grywce o Charity Shield ;). To

na szczQscie nie proroctwo, to

tylko wizja autoröw Champion-

ship Managera 3 - przed zröw-

nowazeniem sity gry europej-

skich kluböw.

Trzecia czesc legendarne-

go juz menedzera zapowiada

ewolucje pod hastem „Wiecej

tego samego". Wciaz okupuje-

my stanowisko menedzera klu-

bu, rezygnujac z prerogatyw

dyrektora administracyjnego.

Nie musimy wiec ktopotac sie

sprzedawaniem po paskar-

skich cenach hot-dogöw z

logo klubu na paröwce czy in-

stalowaniem krzesetek wyscie-

lonych ga,bka, by pseudokibi-

ce, wyrazajac swe niezadowo-

lenie z gry zespotu, nie zrobili

sobie i patujacym policjantom

krzywdy. Obszar zaintereso-

wah gracza ogranicza sie do
triady: ludzie, wyniki, pieniadze,

przy czym wszystkie te elemen-

ty sa. ze soba scisle powiazane.

Jakosc ileaci

Pod jednym wzgledem hory-

zonty gwaftownie sie poszerzy-

ry; wzrosta liczba informacji i

mozliwosci wyboru nowej pracy,

gdy dotychczasowy pracodaw-

ca powie „Zegnam!". Do dyspo-

zycji jest teraz 15 lig: opröcz

znanych z poprzedniej wersji

gtöwnych lig zachodnioeuropej-

skich w programie znalazry sie

brazylijska, argentyriska i japoh-

ska. Mata rzecz, a cieszy, bo-

wiem Upgrade o kolejne ligi na-

rodowe i mozliwosc korzystania

tylko z 3 w jednej grze byty co

najmniej ktopotliwe. Od razu

wyjasnie, ze w petnej wersji gry

na poczatku nie bedzie polskiej

ligi. Ukaze sie jako data disk

okoto kwartatu po premierze

CM3.
Wybrane ligi podzielono na

dwie grupy: te, w ktörych moz-

na pracowac i ma sie wglad we
wszystkie statystyki oraz te, w
ktörych ma sie dostep do staty-

styk, ale nie mozna szukac za-

trudnienia. Wyniki kluböw z po-

zostatych lig znamy tylko wtedy,

gdy wystepuja w europejskich

pucharach.

Kiedy juz wybierzemy klub

okaze sie, ze mozemy prowa-

dzic dwa zespoty: pierwszy i re-

zerwowy - tacznie do 50 zawo-

dniköw (tyle numeröw mozna
przydzielic w lidze angielskiej).

Druzyna rezerwowa sluzy oczy-

wiscie do ksztatcenia talentöw

i dostarczania ich do piewszej

druzyny. Rozgrywa jednak nor-

malne mecze, przed ktörymi

nalezy wybrac skfad. Zawodni-

cy moga wystepowac w obu ze-

spotach jednoczesnie.

W impetem w glqb

Zwiekszenie ilosci informa-

cji nie wynika jedynie z dodania

wiekszej liczby lig, ktöre moze-

my jednoczesnie penetrowac.

Wystarczy obejrzec charaktery-

styke zawodnika: rozszerzono

ja. do 31 wspötczynniköw, do

tego dochodza 4 informacje

dodatkowe. Nowymi wspöt-

czynnikami sa.: acceleration,

anticipation, bravery, crossing,

jumping, marking, reflexes,

teamwork, versality, work rate.

Tabela cech bramkarzy wygla-

da identycznie jak tabela pitka-

rzy z pola, przez co kazdy z tych

ostatnich zyskat rubryke hand-

ling.

Dodatkowe informacje to:

historia osiagniec kazdego

gracza, kontuzji, odbytych kar,

znajomosc jezyköw obcych

(zröznicowanie, ktörym z nich

posfuguje sie pfynnie, a ktörym

na poziomie podstawowym),

wreszcie liczba wystepöw w
meczach towarzyskich (w cze-

sci poprzedniej pomijana mil-

czeniem). Gdy przeswietlatem

pitkarza, ktörego chciafem ku-

pic, miafem wrazenie, ze za

chwile dowiem sie, przez ile lat

chodzif do przedszkola, w ja-

kiej druzynie trampkarzy wyste-

powat i kto kupit mu pierwsze

korki.

Nie brakuje takze informacji

ogölnych. Do tych nalezy zali-

czyc historie nagröd World
Player of the Year i Footballer

of the Year, wyröznieh dla naj-

lepszych pitkarzy na kontynen-

tach europejskim, potudniowo-

amerykahskim i afrykahskim

oraz wyniki plebiscytöw na naj-

lepszego pitkarza seniora i ju-

niora urzadzanych wsröd pitka-

rzy ligi. Wiekszosc zapisöw za-

czyna sie w poczatku lat 70.,

stanowiac nieco niepetna, ale i

tak nieoceniona. dla mitosnika

pitki noznej baze danych.

Gdy wsröd tej masy cyfr i

cyferek zobaczytem jeszcze
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punktacje druzyn narodowych
prowadzone przez UEFA i

FIFA, naprawde sie rozczuli-

tem.

Aktualnosö informacji trud-

no mi ocenic w tak wczesnej

wersji gry. W ligach zachod-

nich byta w wiekszosci zgodna
z sezonem 98/99, w pozosta-

tych druzynach nie byta zgodna
z niczym. To sie jednak zmieni.

Ostatnie doniesienia wskazuja.,

ze „polska" czesc gry, czyli dru-

zyny wystepuja.ce w pucharach

i druzyna narodowa, beda, mia-

ty w ostatecznej wersji sktady

zaktualizowane na potowe se-

zonu 1998/99.

6 stopni swobody

Przegladanie tysiecy cyfr w
sposöb, do ktörego przyzwy-

czait graczy CM2 bytoby ka-

torga, nie do zniesienia. Progra-

misci ze Sports Interactive nie

okazali sie sadystami i wyrzuci-

li interfejs polegajacy na otwie-

raniu kolejnych okien w scisle

ustalonej kolejnosci.

Wszystkie swieze informacje

uzyskujemy w swego rodzaju

skrzynce pocztowej. Pojawienie

sie nowej wiadomosci jest sy-

gnalizowane przez program.

Przeczytane wiesci nie laduja,

od razu w koszu. Jesli wymagaja,

natychmiastowej reakcji, od
razu pojawia sie przycisk, ktöry

umozliwia jej podjecie.

W CM3 mozna dowolnie

przemieszczac sie miedzy ekra-

nami. Boczna belka pozwala

sie dostac w kazde z waznych
miejsc w grze. Na wielu ekra-

nach mozna rozwina.c belki i

przejrzec informacje, wybiera-

jac jeden z kluczy przeglada-

nia. Druzyne mozna obejrzec w
standardowy sposöb (np. za-

robki, wiek, kondycja, morale)

lub wtaczajac szczegötowa. sta-

tystyke m.in. liczby wystepöw,

strzelonych goli, srednia, ocene
gry. Dane te mozna polaczyc z

jednym z dwöch filtröw, dzieki

czemu znajduje sie np. liczbe

strzelonych goli prawoskrzy-

dtowych pomocniköw z druzy-

ny podstawowej i rezerwowej

w meczach towarzyskich.

Podobnie rozbudowany Sy-

stem wyszukiwania i filtrowania

danych znajduje sie w bazie

danych pitkarzy, ktörych moze-

my kupiö.

Poniewaz bezposrednie wy-

szukiwanie zawodniköw funk-

cjonuje tylko w ligach aktyw-

nych, utatwieniem i urozmaice-

niem gry jest wprowadzenie 8

zwiadowcöw. Wyznaczamy ta-

kiej osobie obca. lige lub kilka

lig (np. Europa Srodkowa lub

Wschodnia) do spenetrowania

i po pewnym czasie otrzymuje-

my liste pilkarzy wraz ze staty-

stykami i sugestiami, czy nalezy

si§ nimi blizej zainteresowac.

Negocjacje i kontrakty ze zwia-

dowcami zawiera sie podobnie

jak z piikarzami, ale zadane
sumy sa. czesto duzo wyzsze.

Ciekawe czy bedzie tak w wer-

sji petnej?

Wrazenie tatwosci obstugi

psuje nieco fakt, ze dwa razy

udato mi sie... zabta.dzi6. Jesli z

menu Search Player nie wyj-

dzie sie, wciskajac OK (nieza-

leznie od tego, czy cos sie tarn

wybierato czy nie), mozna kra-

zyc po programie bez szans na

pchniecie czasu do przodu i

zgranie gry. To stanowczo po-

winno zostac zmienione.

Podobnie jak czytanie danych

rzedami, a nie kolumnami. Przy-

zwyczaitem sie do starego spo-

sobu prezentacji, ktöry moim
zdaniem byt bardziej logiczny.

Mam tez nadzieje, ze auto-

rzy nie zrezygnuja. z tabeli po-

röwnujacej osia,gniecia mene-
dzeröw w danym sezonie. W
testowanej przeze mnie wersji

takiej tabeli nie byto, a punkty

otrzymane w danym sezonie

byty dodawane do zdobytych

poprzednio (to zmuszatoby gra-

cza do przesiedzenia 40 sezo-

nöw, by w petni poröwnac swe
osia.gniecia z innymi).

Jest taktycrnie
j

Znacznie wiecej swobody
ma sie podczas konstruowania

taktyki zespofu. Do dyspozycji

autorzy dali 16 taktyk o niewie-

le möwiacych nazwach (442_1,

442_2 itp), ktöre trzeba jedna

po drugiej otwierac i ogladac.

Brak podgla.du jest mocno
niewygodny. Jesli juz jednak

ktöras z nich zostanie wybrana,

trafia na pasek rozwijanego

menu, gdzie jest znacznie

tatwiej dostQpna.

Wybör taktyki to tylko po-

cza.tek planowania reakcji ze-

spotu podczas meczu. Boisko

zostato podzielone na kwadra-

ty. W zaleznosci od tego, czy

zespö* jest przy pitce czy nie i w
ktörej czesci boiska sie ona
znajduje, mozemy ustawiö po-

szczegölnych pitkarzy. Mozna
tez obejrzec, ktöredy beda. biec

i jakie zajma. pozycje, gdy pitka

znajdzie sie w innej czesci mu-

rawy.

Ustawiö nalezy takze wska-

zöwki dla pitkarzy; czy maja.

grac podaniami, jak agresyw-

nie kiwaö, czy stosowac krycie,

czy grac z kontrataku, skracac

pole gry.

Testowana przeze mnie

dose wczesna wersja gry wy-

maga jeszcze sporo poprawek
(czesc z nich zasygnalizowa-

tem w tekscie), pare opeji je-

szcze nie dziata. Mimo to juz te-

raz gra wydaje sie ogromna i

swietna. Nie wiem, na jakim

komputerze trzeba bedzie uru-

chomic CM3, by pograc jedno-

czesnie we wszystkie ligi (na

Pentium 200 MMX dwie ligi

chodzity znosnie), ale juz zaezy-

nam odktadac pienia.dze.

Sir Haszak

Testowana wersja progra-

mu: 3.13

lHs!Z*HSU<yH*f£jS9
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Sportowa

Eidos/Sports Interactive

Premiers: marzec

Pierwsze wrazenie:



Gra moze byc traktowana

jako wybit' tyezny sy-

mulatorlubprzyjomnagierkaz

Jadna grafika. i wspaniatym

dzwiekiem, Zestaw opcji po-

zwala gra6 zaröwno na pozio-

mie adepta, jak i asa. Mozna
uproscii model lotu, dziatanie

radaru i HUD, wyta,czy6red

blackoutl

kiety.

Nawet g ra naülfll!W!BJ8!y!!r

poziomie sprawia przyjem-

nosc i stanowi powazne wy-

zwanie. Warunek jest jeden:

potezny sprzet. Idealna konfi-

guracja to PN 450, 256 MB
RAM z Voodoo' w trybie SLI.

Co dostaniemy w zamian?

Male, sxare,
x AIM-120
Startujemy w trzech kampa-

niach przeciwko Korei Pötnoc-

nej. Wybieramy jeden z pieciu

dywizjonöw, kazdy specjalizu-

je sie w innym typie misji. Be-

dziemy latac na CAP, wykony-

wac misje eskortowe i prze-

chwytujace, gtebokie uderze-

nia na terytorium wroga oraz

SEAD, zwalczac okrety, do-

starczacwsparciapiechocie-

czego tylko dusza zapragnie.

Na pochwate zastuguje Sy-

stem rozgrywania kampanii w
czasie rzeczywistym - jesli mi-

sje zaczniemy o 9.41
,
polatamy

40 minut i wröcimy, bedzie

10.21. Gdy nastepnie zdecy-

dujemy sie wylecied np. o

12.04, czas jest przyspiesza-

ny, dogrywchodzimyo 12.04

czasu kampanii. Nawet jesli

planujemy kolejna. misje, kam-

pania toczy sie bez nas!

Pole walki jest najwyzszej

klasy. Gra symuluje nie tylko

ruchy samolotöw, ale takze

flfetöw, artylerii, piechoty,

IPnWt.mnöstwapojazdöw -

Mystkiego, co ptywa, lata,

biega, jezdzi lub sie czotga.

Stychac todoskonaleprzez nie

cichna.ce radio: sprzymierzeh-

cy atakuja,, bronia sie. zadaja.

wsparcia, podajanamiary wro-

ga, ginaz dramatycznym char-

kotem i okrzykiem przerazenia.

Nie sato tylko sample odgry-

wanegwolipoprawieniaklima-

tu. Kazda styszana przez nas

jednostka gdzies tarn przeby-

nieustannie czuwa AWACS.
WOJNA.ludzie.WOJNAIII

Glosne,
wrzeszczace, z M61
Sample sa. wyrazne, gtosy pilo-

töw brzmia wiarygodnie, stu-

chanie ich to czysta przyjem-

nos6. Komunikatyskierowane

do nas sa. nieco gtosniejsze od

tych „z boku". Podczas lado-

wania ma sie wrazenie, ze w
wiezy kontrolnej NAPRAWD^
siedzi ktos dbajacy o nasz

szczesliwy powröt do bazy.

Tym bardziej ze moze sie zda-

rzy6, iz w okolicy ustawi sie ko-

lejka chtopaköw z dywizjonu.

Bedziemy wiec musieli pokra.-

zyc nad pasem, chyba ze zgto-

simy koniecznosc awaryjnego

ladowania... A to tylko czubek

wawwirtualnymswiecieFalco-

na 4.0 i robi doktadnie to, co

möwi. Panther 11 zada pomo-
cy, Cowboy 31 atakuje wyzna-

czony cel, koledzy na F-16 sa

zwalniani z patrolu, Falcon 22
prosi o namiary na najblizsze

MiG-i, ktos kogos ostrzega o

wchodzacym mu na ogon
Su-27, praktycznie nie ma
chwili ciszy! A nad wszystkim

Dxungla i pola ryio-

we to stale elementy
krajobrazu. Wiesnia-
köw na nich brak.

görylodowejIWferworze wal-

ki mozemy ustyszeb za.danie

identyfikacji i jesli spoznimy

sie z odpowiedzia. (deklaruja.c

swa. przynaleznosb do NATO),

od kolegiztytu dostaniemy Se-

rie wbebechy.
Wszelkie odgtosy brzmia.

jak w prawdziwym samolocie.

Nareszcie stychac, ze dziatko

M61 tonietraktor.StacjaRWR

nie tylko pokazuje zagrozenie,

ale takze sygnalizuje je rözny-

mi dzwiekami. Lot z wystawio-

nymi hamulcami „stychac" ina-

czej niz ze schowanymi. Cze-

go chciec wiecej? Moze AI?

Wrodzy skrzydtowi wzaje-

mnie sie ostaniaja., MiG-25 -

zamiast wdawac sie w walke

kotowa - wtaczy dopalacze i

zwieje do bazy. Gdy zblizymy

sie do wroga na odlegtosc

strzatu, zacznie odwaznie ma-

newrowac, a jesli to MiG-29 -

chetnie podejmie walke- Wy-
korzystuje rzezbe terenu do
ukrycia sie, zastawia na nas

putapki:SAM-ypotrafiadziatac

„na przemian", chroniac sie

przed namierzeniem, albo wy-

stawiac jednego „na ofiare",

gdy kilka innych czyha w pobli-

zu. Wojska sie przemie-

szczaja, np. ostaniamy grupe

A-10, ktörejdziekitemu udaje

sie zniszczyc brygade koreaii-

skich czotgöw blokujacych

droge naszej piechocie, ktöra

moze teraz zajac wrogi teren.

Liniafrontu przesuwasie.

Abysmy nie mysleli, ze sprzet

made in USA jest najlepszy,

wrög uzywa sieci radarowych,

posiadawtasne AWACS-y, lata

CAP, kryjac sie za wzgörzami,

dyzuruje na GAI - trzeba za-
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Aby wykonac misfo, musisx wystartowac i wylado-
WOC — wymagania dose rzadkic we wspötczesnych
symulatorach.

Jesu myslisz, ze wrbg
lata prosto, te sie

zdziwisz.

wsze zachowywab czujnosc.

Czesto okazuje sie, ze informa-

cje wywiadu nie sa. doktadne i

zgrupowanie sit przeciwnika

jestsilniejsze.nizbytowynika-

o z brief ingu... Wtedy pozosta-

je tylko zwiewac do bazy uszko-

dzonym samolotem, przezyi

zawszelka.cene.

Duze, zielone,
z SA-16
Czy gra ma jakies wady? Gra-

fika, jak na takie wymagania,

nie jest wybitna, chob niewie-

le jej brakuje. Lecimy nad zie-

mia. obtozona teksturami.

Rzezbaterenu przeliczanajest

na biezaco, gdy wiec zejdzie-

my nizej, mozemy zaobserwo-

wac nieznaczne „wyröwnywa-

nie" sie pagörköw, zauwazalny

jest takze MlP-mapping. Te-

kstury - z gatunku fotoreali-

stycznych, moze nie tak piekne

jak w MS Combat Flight Simu-

lator, ale daja ztudzenie praw-

dziwych. Sa wystarczajaco

röznorodne, chociaz gtöwnie

ciemnozielone za sprawa. po-

krywajaeychteren lasöw(röw-

niez teksturowanych - drze-

wek brak). Mamy tez charakte-

rystyczne prostoka.tne struktu-

ry pöl, bardzo tadne. Morze
jest pofatdowane w (jaka szko-

da!)nieruchomefale. Miastato

tekstura polozona na glebe, z

ktörej wystaja. poszczegölne

budowle.

Liczba i jakosö obiektöw na-

ziemnychzalezyodmocykom-

putera. Program moze obtozyc

budynkitekstura.(uwzglednia-

ja.c nawet reklamy na domach),

a samoloty i pojazdy pokryb

szczegötowymi elementami

konstrukeji i kamuflazem.

Dymia kominy fabryk, co widac
z daleka (podobnie jak lini§

kirn maniakom trybu BVR, a

sam czekam na obiecane do-

datki w postaci MiG-29 i F/A-

18.

Yennefer

PS. Wielkie dzieki dla Paw-

a „Roki" Rokoszaka! Wszyst-

kich zainteresowanych szcze-

göfowymi informaejami o Fal-

conie 4.0 odsytam do jego

serwisu „Wirtualne SkrzydJa":

www.skrzydla.com.

frontu - cos wspaniatego:

dym, wybuchy, linie pocisköw

smugowych na horyzoncie).

Kanionyzalegamgta. Chmury
dose cienkie, ale zrobione z

porzadnej mgty, podbarwionej

zlowrogo od spodu. Nawet na

minimalnych ustawieniach nie-

zbedna czesc tych cudeniek

zostaje. Na stabszych maszy-

nach wiekszosc elementöw
krajobrazu schowa sie trady-

cyjnie we mgle.

500 MB
z dodatkami
Jakmoznasiebytospodziewac,

takwielkagrajestzabugowana.

W ciagu pierwszego miesiaca

od daty wydania wyszty trzy

patche. Mam nadzieje, ze zanim

gratrafi do Polski, pojawia.sie

nastepne, bo cia.gle jest co po-

prawiac. F-1 6 moze dziwacznie

reagowac na przecia,gniecie

(FBW nie pozwala na korko-

ciag, ale za to „dzieja. sie" inne

figury, z ktörych nie moznawy-
prowadzic), dzwiek potrafi sie

„zapetlic", gra zawiesic,

AWACS wskazywac nie istnie-

ja.cy cel.W razie nagtej konieez-

nosci przechwycenia, nie wie-

my, co mamy przechwytywad,

podezas zmiany uzbrojenia ra-

kietymoga.sameodpalic...

Mozna by postawic Falco-

nowi zarzut wtörnosci. Wszy-
stko juz gdzies byto. Pole wal-

ki w Hindzie, gadanina w EF
2000, dynamiczne kampanie
w produktach DID, konieez-

nosc realizowania planu lotu w
Tornado, awionika w F/A-18

Korea. Falcon 4.0 jednakze

realizuje wszystko dwa razy le-

piej. I czy to rzeczywiscie zle,

ze gra ta.czy zalety poprzedni-

czek? Dzieki nim ma cudowny
klimat i wcia.ga niezym pracaw
maszynowni. Polecam wszyst-

Symulator lotu

MicroProse

IPSCG

-

Ocena:

90%
Cena: bd
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Baldur's
Gerte

Baldur's Gate to jedna z naj-

^ bardziej oczekiwanych gier

RPG wszech czasöw (i nie ma
przesady w tym stwierdzeniu).

Od blisko 2 lat firma Interplay

umiejetnie podsycala zaintere-

sowanie opinii publicznej za

pomoca. materiatöw praso-

wych - skapych wypowiedzi i

niewiele möwiaeych scree-

nöw. Przez te dwa lata graeze

karmieni zapowiedziami wy-

bie graeze. Inaczej möwiac,

chociaz Baldur's Gate jest gra

bardzo dobra., zamiast spekta-

kularnego sukeesu mamy ra-

czej umiarkowana porazke,

gdyz wiekszosc prawdziwych

milosniköw RPG jest nia lekko

rozezarowana. Po prostu ocze-

kiwali zbyt wiele.

Baldur's Gate, podobnie

jak inne produkcje o podob-

nym budzecie, jest „skazana

na sukees". Tyle sie trabito w
prasie, ze teraz nie wypada zle

o niej pisac. Kazdy niesmiaty

glos krytykujacyjajest natych-

miast zakrzykiwany przez tlum

twierdzaeych, ze gra jest

wspaniala, wybitna i nie mo-

glaby byc ani troszke lepsza,

produkeji (jak choeby Stone-

keep czy Tomb Raider III). Nie-

stety, nasz polski rynek jest

szczegölnie podatny na „ro-

biace wode z mözgu" reklamy.

Sam spotkalem kilka osöb,

ktöre nie przyjmowatyzadnych

logicznych argumentöw na

niekorzysc BG. To smutne.

Niespokojny swiat
Baldur's Gate to miasto po-

tozone w swiecie Forgotten

Realms (system AD&D). Akcja

gry toczy sie na sporym obsza-

rze, ktörego centralnym punk-

tem jest wlasnie BG. Kraina, w
ktörej rozgrywa si^ przygoda,

to klasyczny swiat fantasy

(chyba najbardziej klasyczny

*'. r
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podezas ktörego powstafy nie-

bezpieczne strefy tzw. dzikiej

magii, a do boskiego panteo-

nu sita wdart sie Cyric, zabija-

ja.c trzech starszych bogöw.

Polegt miedzy innymi Bane,

najwiekszy sposröd zfych bo-

göw czczonych w FR. Cyric,

obeenie Pan Morderstw i

Ktamstw, przejat wiekszosc

swia.tyh Bane'a, Bhaala i Myr-

kula. Kult Cyrica obja* röwniez

Äfia:

Charakterystylca postaci w grre fest w pelni zged- Wspaniale wraienie robi
na i fabularnq wersjq systemu AD&D.

J

prxyrody.

tworzyli sobie nierzeczywisty

obraz gry. Dia nich Baldur's

Gate stata sie wzorcem i ide-

alem, chociaz nie widzieli jej

na oczy.

Gdy wreszeie sie ukazafa,

padta ofiara wtasnej kampanii

reklamowej - jak wiele innych

moeno reklamowanych i dlu-

go przygotowywanych pro-

dukeji. Okazato sie bowiem,

ze choö oferuje sporo niewat-

pliwych atrakeji, nie dorasta

do obrazu, ktöry stwoizvli so-

24

nawet gdyby jej produkcja

trwala nastepne 2 lata. Skton-

nosc do tego typu zachowah
jest charakterystyczna w przy-

padku srednio udanych super-

ze wszystkich swiatöw AD&D).

Znajdziesz tu magie, fanta-

styczne potwory, pojedynki na

mieeze, wojny, intrygi, smoki i

oczywiscie röznych bogöw.

Stowem, wszystkie elementy,

ktöre skladaja sie na spöjny i

uporzadkowany swiat, przypo-

minajaey nieco klimatem ten z

ksiazekTolkiena.

Dia Faerunu (centralna

czesc swiata FR) sa to intere-

sujace czasy. Mineto dopiero

kilkanascie lat od Kataklizmu,

i dopracowana grafika

dwie najpotezniejsze organi-

zaeje przestepeze w Faerunie

- Zhentarimöw oraz Czerwo-

nych Magöw z Thay.

Nieoczekiwany wzrost pote-

gi jednego ze ztych böstw kata-

strofalnie wplyna.t na wszyst-

kie regiony FR. Drogi przesta-

ly byc bezpieczne, powstato

mnöstwo sekt i innych grup

wptywajacych destrukcyjnie

na spoteezeristwo, a niektöre

szczegölnie potezne organiza-

cje wypowiedziary otwarta. woj-



RPG
Interplay

CD Projekt

ne pokojowo nastawionym

mieszkaricom Faerunu. Bal-

dur's Gate lezy w poblizu jed-

negoztakich „goracych regio-

nöw", miasta-pahstwaZhentil

Keep, gtöwnej siedziby Zhen-

tarimöw. w
Najdxielniejsxy
z dzielnych
Poniewaz na poczatku gry

masz okazje stworzyc swoje-

go bohatera (bohaterke) od
podstaw, nie ma sensu pisac,

kirn on jest oraz jak sie nazy-

wa. Wazne jest tylko to, ze

Twöj bohater wychowywany
byt w klasztorze niedaleko Bal-

dur's Gate i niewiele wie nate-

mat swojego pochodzenia.

dy zaczynasz gre, dowiadu-

sz sie od swojego przybra-

ego ojca, ze musisz natych-

iast uciekad z klasztoru,

dyz grozi Ci wielkie niebez-

eczenstwo.

Otrzymujesz tylko kilka nie-

'jasnych informacji, z ktörych

wynika, ze jestes kims waz-

nym, aTwöj los nierozerwalnie

zwiazany jest z przysztoscia.

atego regionu. Marnie uzbro-

ony, samotnie wyruszasz w
roge ku swemu przeznacze-

niu. W pierwszych chwilach

^podrözy towarzyszy CiVTwöj

przybrany ojciec, lecz wkr\tce

ginie. Zostajesz sam.

Dober nienaturalny
Gdy dotrzesz wreszcie do
karczmy, w ktörej miates spo-

tkac przyjaciöt, Twoja druzyna

(po smierci ojca dotacza do
Ciebie znajoma z klasztoru)

powiekszy si§ o dwie osoby
(mozesz si? nie zgodzic), osia-

gajac okragta liczbe. czterech

osöb. Chociaz startujesz sa-

motnie, wkrötce (jak przystato

dobragre RPGLoadrözo-

wac bedziesz.wtowarzystwie.

BG dopuszcza do 6 postaci

w druzynie. Wszystko bytoby

Jadnie, jest jednak maty pro-

blem: postacie, ktöre mozesz
przy*aczy6, musisz zaakcepto-

wac takie, jakie sa - nie mo-

zesz zmieniac ich parame-

tröw.

Gdy tworzysz od poczatku

druzyne czteroosobowa, mo-

zesz tak dobrac postacie, by

uzupetniaty sie nawzajem, dzie-

lity funkcjami, stowem - stano-

wity zgrany zespöt zaböjcöw.

Druzyna w BG to dose przy-

padkowy zlepek postaci (cho6

wybör w miare duzy), nie wiec

dziwnego, ze nie jest tak sku-

teczna jak w innych grach.

Bywa to nieco frustrujace,

szczegölnie w poczatkowych

fazach rozgrywki. Jak zapewne
wie kazdy, kto grat w kompute-

rowe wersje AD&D, zycie bo-

hatera na pierwszym poziomie

bywa ciezkie i czesto kohezy

sie. po jednym uderzeniu patka

wteb.

Niespodzianek przy dobo-

rze druzyny jest wiecej. Posta-

cie przytaczajace sie do boha-

tera maja ten sam poziom, co

bohater podezas ich spotka-

nia. Jesli bohater zdobedzie

wyzszy poziom doswiadezenia,

to przytaczajaca sie do niego

postac röwniez bedzie miata

wyzszy poziom. Kazda przyta-

czajaca sie postac ma swoja hi-

storie, preferencje, cz^sciowo

jest niezalezna. Moze nawet

odejsc, jesli nasz bohater nie

spetni jej oczekiwah.

Pi<?kne de ja vu
Od strony graficznej Baldur's

Gate prezentuje si^ swietnie.

Niezta rozdzielczosc, piekne,

soczyste barwy, ladnie naryso-

wane przedmioty, postacie,

potwory. Moje zastrzezenia

budzi gtöwnie engine, a nie

samo wykonanie. Zauwazcie

bowiem, ze pomimo catego

splendoru, engine BG pod
wzgledem technicznym ni-

czym sie nie rözni od, po-

wiedzmy, tego z Dark Sun, gry

sprzed 6 lat.

Izometryczny teren podzie-

lony na kwadratowe obszary

sredniej wielkosci, niezgrab-

nie poruszajace sie postacie.

Gdzie rewolucja zapowiadana

w reklamach? Otöz nie ma jej!

Oczywiscie, BG zajmuje az 5

krazköw, wiec zawiera o wiele

wiecej atrakeji niz poprzednie

gry tego typu, wazne jest jed-

nak, ze nie nastapil zaden

przetom w sposobie prezento-

waniaswiata!

Nie ftaki diabet
straszny...
Pamietajcie jednak, ze - na-

wet z tyloma minusami - Bal-

dur's Gate w dalszym cia.gu

jest jedna. z najlepszych gier

RPG obeenie dost^pnych na

rynku. Bardzo dokladnie od-

dano w niej wszelkie mechani-

zmy prawdziwego systemu

AD&D. Podobnie jak w Fallout

2 graez ciagle musi dokony-

wac wyboröw moralnych, ma-

jaeych powazne naste^pstwa w
toku gry.

Z wielka pieezotowitoscia

autorzy oddali klimat swiata

Forgotten Realms, z catajego

zlozonosciapolityczna, ekono-

miczna i religijna.- W grze wy-

stepuja autentyczne regiony,

postacie, potwory. Kto zna FR,

poczuje sie jakw domu, grajac

w Baldur's Gate. To gra, ktöra

warto zobaezyö i w ktöra warto

pograc. Trzeba sie. tylko pogo-

dzic z faktem, ze nie jest tak

nowatorska, jak cheieliby

wmöwic jej twörey.

B
u

s

Frogger

Baldur's Gate ukaze sie w
wersji polskiej. O jej lokaliza-

cji, jednej z najwiekszych w
Polsce, czytaj na stronie 9.
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Alph
Cantau
Sid Meier, autor srynnej Ci-

vilization, obecnie wspötwtaö-

il firmy Firaxis, postanowit

stworzyö (przy wspofpracy

Briana Reynoldsa) jej „histc-

ryczna." kontynuacje. Statek

wystany z Ziemi (pod koniec

Civ) dociera do uktadu Alpha

Centauri, ludzie laduja. na

znanej planecie... Losy tych

osadniköw, odkrywcöw nowe-

go swiata, sa. tematem nowej

gry firmy Fin

Alpha Centauri to gra stra-

tegiczna z podzialem na tury,

ktörej akcja toczy sie w XXII

Nie da sie ukryc -

m
podobieristwa do pierwo'

rusawidoczne

to tylko zwykry klon. Pomysty

zastosowane we wczesniej-

szych produktach zostaty twör-

czo rozwi niete.

Podobnie jak w Civilization II.

mozemy wykorzystaö „praw-

dziwa" mape planety lub •

ty kreowane przez generator

(o unikalnych |i
i for-

macjach geologicznych). Mo-

zemy tez tworzyc scenarn

(do gry dotaczono 10).

Fralccje

Gdy statek z kolonistami, ucie-

kajacymi z rozdzieranej kon-

fliktami Ziemi, zbliza sie do
celu, nastepuje awaria reakto-

ra. Odlaczajace sie od niego

modury ladownicze trafiaja w
rözne rejony planety. Koloni-

sci dziela. sie na 7 frakcji - to

jedna z najwazniejszych zmian

wprowadzonych w AC. Nie

jest to podziat na narody czy

pahstwa, tylko ze wzgledu na

wyznawana filozofie zyciowa...

• Gala's Stepdaughters
(przywödca: Deirdre Skye) -

ekologia i demokracja. tatwo

adaptuja siq w nowym srodo-

wisku. Nie chca., by powtörzyta

sie tragedia Ziemi - planete

trzeba chronic, a nie niszczyd

(jest to takze ogölne przesia-

nieg

• Human Hive (Sheng-Ji

Yang) - ateistyczne panstwo
policyjne, ktöre wyraznie na-

wiazuje do komunizmu.

• Morgan Industries

(CEO Nwabudike Morgan) -

skupienie sie na problemach

ekonomii i rozwoju przemystu.

• Peacekeeping Forces
(Commisioner Pravin Lal) -

demokracja wyznajaca ideaty

humanitaryzmu.

• Spartan Federation

(Col. Corazon Santiago) - na-

cisk na siry zbrojne. Ich jedno-

stki charakteryzuja sie wyso-

kim poziomem morale i zela-

znadyscyplina.

• The Lord's Believers

Godwinson) -

pods

dziatalnosci powmn.
gia (wyrazne z..

mentalizmem).

• University of Planet

(Dr. Prokhor Zakharov) - kon-

centracja na badaniach nau-

kowych, podstawa systemu

jest wolny przeptyw informacji.

Rownowaga
Niezwykle istotne dla AC jesti

to. w jakim stopniu röwnovy.

sie siabe i silne strony frakcji.

W wiekszo6ci wypadköw
twörcom gry udato sie zapew-

ni6 dynamiczna. röwnowage, z

jednym wyja.tkiem - lady Deir-

dre i Gaia's Stepdaughters.

Mozliwosc schwytania w po-

cza.tkowej fazie gry okazöw
miejscowej fauny (prawdopo-

dobieristwo sukcesu ataku

wynosza.ce 25% to niby nie-

wiele. ale jednak...) daje tej

frakcji znaczna przewage na

starcie - o wiele szybszy roz-

wöj i eksploracje planety

(szczegölne znaczenie ma
Isle of the Deep - jednostka

morska dysponujaca duzymi

mozliwosciami bojowymi i

transportowiec!).

Oczywiöcie. mozna wyna-

lezc „zielona. ekonomie" (+2

do parametru Planeta), ale to

wymaga czasu (The Lord's

Believers sa.tutaj pokrzywdze-

1 na starcie). W efekcie

wszystkie pozostate frakcje

musza sobie wywalczyd prze-

wage. a „zieloni" moga ja uzy-

ska6 dzieki rozwojowi i eks-

plora

Budowanie pote^gi

Jak w pierwowzorze, jednym z

najwa±niej8zych zadart jest bu-

dowa kolonii - zaktadamy

nowe miasta i rozbudowujemy

w nich infrastrukture. Mozna
wybudowac 37 standardowych

iki Cudöw
Swiata z Civilization.

Kolejnyi i.^cyrn po-

!'.>m w AC jest ingerencja

w socjoekonomiczny uströj

spoleczehstwa - mozemy mo-

dyfikowac polityke, ekonomie,

wartosci ogölne oraz wykorzy-

stywac futurystyczne modele

socjalne (rezygnacja lub 3
iwe modyfikacje).

nie bedziemy odkry-

wnie tego, co juz

talo odkryte. Cze-

wynalazki (ok. 80)

podzielone na 4 grupy: eks-

oracja (kolonizacja i rozwöj
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populacji), odkrycia (rozwöj

wiedzy ogölnej), budowa (pod-

wyzszenie poziomu zycia i roz-

budowa infrastruktury) oraz

podböj (wynalazki militarne).

Nie upraszcza to bynajmniej

struktury drzewa wynalazköw,

wrecz przeciwnie - znacznie

komplikuje, poniewaz fundu-

sze przydzielamy na dziedziny,

a nie na konkretne badania na-

ukowe...

Dyplomacja zostafa rozbu-

dowana. Mozemy nie tylko za-

wrzec z inna frakcja pakt, ale

takze wspölnie planowac ata-

ki (zupetnie inna sprawa jest

realizacja tych planöw). Wrög
moze sie poddac w kiepskiej

sytuacji i zawrzec z nami staty

pakt o wspötpracy i przyjazni...

Nadrzedna role w dyploma-

cji petni Rada Planetarna - od

niej zaleza. decyzje dotyczace

planety, np. globalne ocieple-

nie klimatu. Warto zostac Gu-

bernatorem Planety, a wybör
na Supreme Leadera to jeden

ze sposoböw na osiagniecie

zwyciestwa w grze.

Nowoscia jest mozliwosc

tworzenia nowych oddziatöw

lub modyfikowania projektöw

przedstawianych przez kom-

puter. Jednostke konstruuje-

my, wybierajac „podwozie",

broh, tarcze, reaktor oraz spe-

cjalne zdolnosci.

Terrafformowanie
zostato znacznie rozbudowa-

ne w stosunku do Civilization.

Mozemy obnizac lub pod-

wyzszac poziom terenu (cza-

sami to dobra metoda na szyb-

W>magar ipmUw« Pentium 133.

16 MB RAM, CD-ROM 4«. Windows

95 98

Ocena:

kie dotarcie -wojsk ladowych

do wroga). Teoretycznie zmia-

na uksztattowania, np. tahcu-

cha görskiego, moze miec

dramatyczny wptyw na pogo-

de (poziom opadöw). Jednak

w praktyce zmiany te nie sa.

szokujace i zadna frakcja nie

padnie przed nami na kolana z

tego powodu.

Opröcz standardowych

drög, kolei (tutaj magnetycz-

nych), kopalni, lasöw i farm

(takze morskich), mozemy bu-

dowac panele stoneczne, ni-

szczyc lub sadzic rodzima ros-

linnosc, ktöra na pocza.tku gry

jest tylko przeszkoda, ale wraz

moglismy zobaczyc w Civiliza-

tion II. Natomiast zapowiedz

inteligentnych gubernatoröw

kolonii okazata sie przesadzo-

na - najlepiej nie korzystac z

ich uslug lub wprowadzic

znaczne ograniczenia w para-

metrach, np. tylko rozbudowe

kolonii bez budowyjednostek.

Alpha Centauri ma opcje

gry wieloosobowej przez siec,

kabel, modern i Internet (do 7

osöb).

Wnioski
Alpha Centauri trudno uznac

za gre rewolucyjna (choc tego

mozna sie byto spodziewac).
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Socjoinzynieria to je-

den z najciekawszych
pomyslow wprowa-
dzonych w Alpha Cen-
tauri. Do najwazniej-
szych wynalazköw
nalezy „zielona elco-

nomia"...

Stanowisko Guberna-
tora Planety to nie
tylko tytul honorowy,
ale takze... zyski fi-

nansowe, mozliwosc
weta. Biurokracja
planetarna infiltruje

pozostale frakcjc.

z rozwojem techniki staje sie

najbardziej wartosciowym ele-

mentem terenu. Interesujaca

jest mozliwosc drazenia szy-

böw do wöd gruntowych i two-

rzenie nowych rzek.

Niektöre dziatania maja

szkodliwy wptyw na röwnowa-

ge ekologiczna, np. drazenie

moholi odprowadzajacych cie-

pto z wnetrza planety do atmo-

sfery, wprowadzanie kolekto-

röw stonecznych czy skrapla-

czy odcia.gaja.cych wilgoc z

powietrza...

Sztuczna
Inteligencja
wedtug producenta miata byc

prawdziwa rewelacja- Plan wy-

konano tylko w niewielkim

stopniu. Poprawe widac w
dziataniach dyplomatycznych
- planowanie wspölnych ak-

i; Sl zawsze pamieta o swo-

interesach i planach. Jed-

gölnie typ reakcji i dziata-

ardzo przypomina to, co

Przypomina Civilization

choc oczywiscie scenariusz'

zostat tak zmienionjRiJat

uwzglednic nowe JlStfF.

Na wysoka ocnne .Taahjguje

rozwmieciestarych poBfctow
(np. rozbudowa wspiWkcy
dyplomatycznej) czy wprowa-

dzenie nowych (szczeg6lnie

frakcje i socjoinzynieria). Al-

pha Centauri to kolejny udany

pomyst Sida Meiera, najlep-

sza z dostepnych obecnie na

rynku gier „cywilizacyjnych".

Ciekawe, jaka bedzie riposta

Activision...

Jacek llczuk

CO
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Czas napisaö, co

iowego pojawilo

§3 w BW. Kazda

5a dostata mini-

em 2 nowe jedno-

(i - piechociarza i

icza. Sity ludzi po-

5§kszyty sie o Com-
bat Medica i ciezki

mysliwiec Valkyria.

Medycy moga odna-

wiac punktyzdrowia

kazdej organicznej

jednostki piechoty,

leczyö skutki szko

dliwego dziatania

Wen?
W koricu Brood War dotart

do Polski. Na mnie wywart pio-

runuja.ce wrazenie - intro jest

niesamowite. Doskonale wy-

my skomplikowane zadanie -

musimy doprowadzic Zeratula

(Dark Templara) i grupke Pro-

töw do bramy podprzestrzen-

niektörych czaröw oraz osle-

piac przeciwniköw. Nowy la-

tacz stuzy do walki powietrznej.

Nie jest co prawda tak szybki

jak nowajednostka Protöw, aie

za to dysponuje gigantyczna

sita ognia.

Zergowie moga teraz sku-

tecznie atakowac zakopanymi

jednostkami - taka umiejetno-

scia dysponuje bowiem muta-

cja Hydraliska o nazwie Lur-

ker. Efektem dziafania przypo-

mina Sunken Colony. W ten

sposöb mozna skutecznie

chronic nie zajete pola minera-

töw i gazownie. Druga nowo-

scia jest Devourer. Krötko

möwiac, to przeciwlotniczy

Guardian. Strzela wolno, ale

konkretnie, na dodatek moze

konane (SC zreszta. stynie z ja-

kosci filmiköw) i swietnie wyre-

zyserowane. Nie bede opo-

wiadac - to trzeba zobaczyö.

Od samego poczatku widaö,

ze BW jest dodatkiem przezna-

czonym dla ludzi obytych z SC.
Tryb Single jest bardzo trudny.

Juz w pierwszej misji dostaje-

nej. Problemem sa. hordy Zer-

göwsukcesywnie kolonizujace

powierzchnie Aiuru. Choc uda-

\o sie pokonac Overminda, ro-

dzinna planeta Protossöw jest

skazana na zaglade - musza
szukac schronienia u swoich

bylych wrogöw, czyli Mrocz-

nych Templariuszy.

Zmieniono kolejnosc kampa-

nii, Zaczynamy po stronie Pro-

töw, potem ludzi, a na kohcu

Zergöw. To sugeruje zakohcze-

nie Wojny Szczepu. Jak jest na-

prawde - zobaczycie sami. Nie

zamierzam nikomu psuc przy-

jemnosci.

nlr, petroli fwerzy
»isruplion Web - wy
tfcm« zdelnosc ataki

•dnestek naxiom
k, i y^*

obrzucic przeciwnika Acid

Spore'ami, ktöre ZDECYDO-
WANIE uszczuplaja opance-

rzenie „zatrutej" jednostki.

Najwiecej nowych jednostek

dostalo sie Protom (skomentuje

to slowami - slusznie :))). W

koricu mozna grac Dark Tem-

plarami. O skutecznosci dziala-

nia niewidzialnych wojowniköw,

ktörzy jednym ciosem prawie

zabijaja marines, nie ma chyba

co möwic. Na dodatek DT moga
sie taczyc w Dark Archona,

ktöry dysponuje Mind Contro-

lem - czar na State przejmuje

jednostke wroga, niestety, bar-

dzo drogi w uzyciu. Nowy latacz

Protöw, Corsair, jest najszybszy

w grze. Ma tez zdolnosc wyta-

czania obrony przeciwlotniczej

w pewnym zasiegu.

Oczywiscie, spotecznosc mi-

tosniköw SC to gtöwnie gracze

zajmujacy sie trybem multipla-

yer. Ja takze czekatem gtöwnie

na to, jak sprawdza sie nowosci

w grze wieloosobowej. Z moich

wtasnych spostrzezeri oraz roz-

möw z innymi graczami wynika

jedno - Blizzardowi udato sie

nie przesadzic. Rasy nadal sa

bardzo zröwnowazone - zadna

nie uzyskuje przewagi. Jak zwy-

kle wszystko zalezy od graczy.

Dobre wykorzystanie Medi-

cöw pozwoli na röwna walke

marines i zealotöw. Zreszta

piechota Protossöw w pota-

czeniu z medykami robi sie

prawie niesmiertelna. Gdy Ar-

chon przejmie drony przeciw-

nika, mozna budowac jednost-

ki wroga (jezeli gramy przeciw-

ko ludziom - zeal + C. Medic).

Brood War to jeden z najlep-

szych dodatköw, jakie ostatnio

trafity na rynek. Wiecej tego

samego, w najlepszej mozli-

wej formie. Grac.

ZooltaR

Slralegiczna

Blizzard
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Psychologia walki zgrabnie

wkomponowata sie w gatunek

RTS. Nie dziwnego, ze po suk-

cesie dwöch pierwszych cze-

sci CC przyszta pora na trze-

cia.- CC III wprowadza powaz-

ne zmiany do sposobu prezen-

taeji wielkiej wojny w matej

skali, choc trudno jednoznaez-

nie stwierdzic, czy produkt

jest lepszy od czesci drugiej.

W sposöb zasadniezy

zmienifa sie skala. Konflikt, w
ktörym biora udziaf niewielkie

sity graeza, nie trwa juz dni

czy tygodnie, a obszar akeji

nie jest ograniezony do jed-

nego z pol bitewnych II wojny

swiatowej. Mamy teraz cafa

wojne niemiecko-rosyjska.

od czerwca 1941 r. do maja

1945 r. W celu uatrakcyjnie-
i

Patrre na mape i wi-

dxe prxysrlosc — kam-
panie w CC lll rozgry-
wa sie w okreslonej
kolejnosci.

ruezen, moze brac udziaf we
wszystkich najwazniejszych

bitwach stoczonych na fron-

cie wschodnim.
To az tyle i tylko tyle. Autorzy

nie przewidzieli zadnych zmian

w historii. Do przejscia mamy
16 operaeji. Kazda sktada sie

z serii bitew (od 1 do 5), ktöre

trzeba rozgrywac w ustalonej

kolejnosci. Przyznam si§, ze

troche mnie to rozezarowato. I

ubawifo. Jak inaezej mozna
odebrac ocene Total Victory,

wystawiona na koniec kampa-

nii moim niemieckim jednost-

kom, ktöre zdofaty 6ie obronic

w ruinach Berlina? Rzecz ja-

sna twörey gry maja dosko-

nata wymöwke: dziafania pro-

wadzone sa niewielkimi sita-

mi, wi^c - mimo sukeesu na

odeinku graeza - wynik opera-

eji moze byc zupetnie inny. Ar-

gument logiczny, choc nie-

smak pozostaje.

Zwiekszenie przedziafu cza-

su akeji zaowocowafo kilkoma

istotnymi zmianami. Przede

wszystkim w trakeie kampanii

zmieniaja sie typy uzbrojenia,

a zatem i rodzaje jednostek,

ktöre mozemy przyjaö pod

swa körnende- Wybör jest na-

prawde duzy, tym bardziej ze

opröcz jakosci uzbrojenia

uwzgledniono doswiadezenie

i morale, dzieki czemu pojawi-

ty sie oddziaty elitarne, regu-

\

Komputer atakuje schematycznie, petraffi stracic

w len sam sposöb kilka czotgbw.

nia gry maty oddziat dowo-

dzony przez graeza nie jest

przypisany do jednej dywizji

czy armii. Traktowany jako

jednostka do specjalnych po-

larne i skierowane na front

wkrötee po werbunku.

Zupefnie nowa. role otrzy-

mali dowödcy. Dziafaja. jako

samodzielnejednostki, popra-

wiajac zwartosc, morale i sku-

teeznose znajdujacych sie w
pewnym promieniu oddziaföw.

Spieszeni moga z czasem

przesiasc sie do transporte-

röw opancerzonych i czofgöw,

aby aktywnie wspierac dziafa-

niazofnierzy. Czesc jednostek

dowodzonych przez zotnierzy

nizszych szarza. w ogöle nie

moze podejmowac samodziel-

nych akeji.

Rozwija sie takze kariera

dowödcza graeza. Za sukeesy

w operaejach otrzymuje on

punkty niezbedne do kolej-

nych awansöw, od sierzanta

do majora. Wyzsza ranga po-

zwala przyjmowac pod rozka-

zy wiecej jednostek.

Oddziafy mozna uzupefniac

miedzy kolejnymi bitwami ope-

raeji, ale zbyt dfugo toczaca

sie bitwa wymaga planowania

strategieznego. Przekonatem

sie o tym poniewezasie, gdy

na pole walki wyszedt tylko...

dowödca. Reszta oddziatu,

zmeezona bitwa, musiafa udac

sie na spoczynek.

Dowödcy, zwfaszcza najwyz-

szego szczebla, mogli mi zaim-

ponowac tylko kondycja- „Inteli-

gencja komputera jest wyra-

znie sztuczna". O ile podezas

ataku komputer naciera bez

koneepeji, ale dose ostroznie, i

nie sprawia, o dziwo, wrazenia

cafkiem nieudolnego(niekiedy

potrafi zaatakowac z dwöch
stron!), o tyle podezas obrony

jest zatosny. Dose chaotycznie

rozmieszezone jednostki oraz

brak sensownego dowodzenia

budza zdziwienie - zazwyczaj

atak byf sfaba strona sif Sl.

Mimo tych bfedöw zaliczyf-

bym Close Combat do gier wy-

—« i ' 9 m ii
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bitnych w swej kategorii. Usu-

nieto wade poprzedniej czesci

- piechota moze juz niszczyc

czotgi. Wprowadzono dowo-

dzenie grupami oddzialöw.

Wielkie mapy (nawet 4 razy

wieksze niz w CC II) pozwalaja

w wielu wypadkach stosowac

alternatywne rozwiazania tak-

tyczne. Znalezc mozna tereny

pfaskie, görzyste, miasta, zimo-

we krajobrazy poprzecinane

rzekami skutymi lodern (nie-

ktöre jednostki nie sa przygoto-

wane do walkw zimie). Braki in-

teligencji w trybie dla jednego

graeza komputer nadrabia li-

czebnoscia swych wojsk, ale

sensowniej jest zagrac w trybie

multiplayer.

Wraz z rozwojem akeji, bi-

twy piechoty wspieranej bro-

nia pancerna coraz czesciej

przeradzaja sie w bitwy pan-

cerne, po ktörych wraki rozbi-

tych wozöw bojowych pozo-

staja na mapie (jesli na nia po-

wröcimy, beda to dodatkowe

przeszkody terenowe).

Poröwnujac wrazenia z gry

w CC II i CC lll, uznaje wyz-

szosc dwöjki. Obie czesci

znacznie sie jednak röznia wy-

konaniem i tematem, wiec nig-

dy bym sobie nie wybaczyf,

gdybym nie polecit takze trze-

ciej czesci. W koheu jest

swietna!

Sir Haszak

O
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Nareszcie powstata gra, w
ktörej znalazto sie wiele szcze-

gotöw pomijanych w innych pro-

dukcjach. SBK World Cham-
pionship to bardzo trudna i wy-

magajaca symulacja wysci-

göw motocyklowych klasy Su-

perbike. Na pocza.tku miatem

wiatrem i mysli tylko o tym, jak

zachowac zycie i gdzie w tej

chwili jest matka ziemia. Po
zakoriczeniu lotu zawodnik

podnosi sie, podchodzi do
motoru i stawia go, nastepnie

rozpedza troche, idac obok
niego. Wtedy dopieTo moze
wsia.sc i kontynuowac jazde.

Jezeli motor zostat zbyt

mocno uszkodzony w zderze-

niu z banda, lub innym poja-

zdem, kontynuacja wyscigu

jest niemozliwa. Gdy ktörys za-

wodnik zajedzie droge inne-

mu, poszkodowany unosi reke

i wygraza piescia (niestety, nie

stychac, co möwi). Opisane

elementy wplywaja.ce na rea-

duze trudnosci z opanowa-

niem motoru, ale juz po kilku

godzinach zaczajem wygry-

wac z komputerem.

Pierwszy kontakt z motorem
moze zadziwic kazdego wyja-

dacza tego typu gier. Techniki

jazdy musimy sie uczyc prak-

tycznie od nowa. Motor wyje-

dzie nam spod siedzenia, jesli

tylko przyspieszymy za mocno,

a uderzenie o bände najpraw-

dopodobniej zakohczy sie

upadkiem. Uslizg tylnego kola

na zakretach, spowodowany
utrata,przyczepnosci, nie nale-

zy do rzadkosci i trzeba sie go

wystrzegac. Zawodnik, spada-

ja.c z pojazdu, zachowuje sie

prawie tak jak w rzeczywisto-

sci. Przy tych predkosciach

czlowiekw powietrzu wyglada

Diana lalka niesiona

hzmgrytojedynieczescatrak-

cji dostepnych w trybie symu-

lacyjnym. Jezeli jednak na po-

cza.tku wybierzemy opcje „ Ac-

tion", nie zobaczymy tylu deta-

li, ale bedzie tatwiej jezdzic.

Öcigamy sie na dwunastu

torach.identycznychjakistnie-

ja.ce w rzeczywistosci. Dostep-

ne sa. rözne tryby jazdy, zaczy-

najac od treningu, przez poje-

dyncze wyscigi, na mistrzo-

stwach kohczac. Mamy tez

mozliwosc gry w sieci, za po-

moca modemu czy zwyMego
kabelkaszeregowego. Nie ma

natomiast opcji gry we dwöch
najednym komputerze.

Nasz pojazd pochodzi z jed-

nej z pieciu stajni (Ducati, Ka-

wasaki, Honda, Yamaha, Suzu-

ki), moze to niewiele, ale ja by-

tem usatysfakcjonowany. Kaz-

dy motor da sie skonfigurowac

odpowiednio do toru i warun-

köwpogodowych.jakienanim

panuja.. Mozna ustawic sztyw-

nosczawieszenia, przetozenia

skrzyni biegöw oraz rodzaj i

twardoscopon.

Bardzo ciekawa jest opcja

Superbike World, umozliwiaja.-

ca poznanie historii wyscigöw

SBK. Opröcz tego mozna
przeczytac charakterystyke

kazdego toru i opis kazdej ma-

szyny. Autorzy nie zapomnieli

röwniez o dziewczynach towa-

rzyszacych gwiazdom sportu.

Przegladanie tych informacji

przypomina ogladanie stron in-

ternetowych, poswieconych

wyscigom klasy Superbike.

Tory oraz zawodnicy wygla,-

daja bardzo realistycznie.

Kazda, sytuacje z toru mozna
obejrzec powtörnie i zacho-

wac na dysku dla potomnych.

Przy ogladaniu powtörek ma
siewrazenie.zeto.cowidzimy,

zostato nagrane z telewizji.

Kazdy zawodnik nosi ströj tea-

mu, w ktörego

barwach wy-

stepuje.ajego

motor ma cha-

rakterystyczna,

sylwetke i jest

odpowiednio
pomalowany.
Nareszcie kota

nie sa. kancia-

ste jak w in-

nych grach, a

postac na mo-

torzewygla.dai

porusza sie jak prawdziwa.

Wszystkie obiekty na torze i

pozanimrzucaja.ciehzmienia-

ja.cy sie w zaleznosci od polo-

zenia slohca. Mozna miec za-

strzezenia jedynie do efektu

soczewki - wyglada troche

nienaturalnie,

Gdy przegla^damy menu, w
tle gra bardzo dobra muzyka

rockowa, uprzyjemniajaca do-

strajanie motoru do jazdy. Pod-

czas wyscigu srychac ryk mo-

toru, a widownia hatasuje, jak-

by chciala wypluc ptuca.

Jezeli ktos uwaza, ze potrafi

jezdzic motorem, prawdopo-

dobnie bedzie musiatzrewido-

wac swoje pogla.dy po kilku

wyscigach ukohczonych na os-

tatnim miejscu. Gre, chociaz

dose trudna, powinni poznac

wszyscy mitosnicy wyscigöw,

ktörzyszukaja.idealnejdlasie-

biesymulacji.

Zulu

Wyscig

EA/EA Sports

IPSCG
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Futurystyczne pojazdy

mkna po torach z zawrotnymi

predkosciami,strzelaja.dosie-

bie i rozrzucaja miny. Gdziesto

juz widziatem... Wiem - w
wipEoucie. Wiele rozwiazah w
DethKarz nawiazuje do wip-

Eouta i czasami ma sie wraze-

nie, ze to prawie identyczne

gry. Podstawowa röznica pole-

ga na tym, ze w DethKarz nie la-

tamy - motywem przewodnim

sa samochody. Gra zostata

stworzona przez programi-

stöw z f irmy Melbourne House,

ktöra jest autorem röwniez

KKND: Krossfire.

Wszystkie pojazdy podzie-

lono natrzy podstawowe klasy:

Platinum - najstabsza, Iridium

- samochody o troche wiek-

szej mocy orazTitanium - wozy

najszybsze i najlepiej opance-

rzone. W kazdej klasie mamy
do wyboru trzy pojazdy röznia.-

ce sie osiagami, zwrotnoscia.,

gruboscia, pancerza i sita.

ognia.

Podstawowe uzbrojenie

wszystkich samochodöw to

Pulse Laser albo Plasma Can-

non. Na trasie mozemy
zebrac uzbrojenie do-

datkowe, np. tarcze o

röznych wtasciwo-

sciach (defensyw-

ne i ofensywne)

oraz rakiety kie-

rowane. Otym,

ze nadlatuje „zagrozenie dla

naszegozycia", informuje napis

naekranie:„lncomingmissile".

Przeciwnik potrafi nas zasko-

czyc, rozrzucajac za soba, dose

niebezpieczne miny, na szcze-

scie mozemy odpowiedziec

pieknym za nadobne.

Jest kilka odmian tarcz, sku-

tecznych przeciwko broni röz-

nego rodzaju, mozna tez na-

prawiac pojazd za pomoca.

bonusöw. Aby zebrac nowa.

broh, nalezy wczesniej zuzyc

juz zdobyta, poniewaz w po-

jezdzie jest miejsce tylko na

broh podstawowa i jedna do-

datkowa.

Do wyboru mamy trzy trasy:

The Pole, Grand Keys i Red
Planet (w grze ukryty jest je-

szcze jeden tor i dodatkowa

klasa pojazdöw). Kazdy tor ma
trzy petle roznia.ee sie dtugo-

äcia. i poziomem trudnosci. Tra-

sy sa. potozone na pewnej wy-

sokosci nad ziemia (z kazdej

mozna wypasc prosto w obje-

cia Eola). Zaprojektowano je

dose ciekawie - jazde co jakis

czas przerywa krötki skok

nad przepascia, a wy-

profilowanie toru po-

zwala na pokonywa-

nie zakretöw z du-

zymi predkoscia-

mi. Uczestni-

czyc mozemy
w pojedyn-

czych wy-

sci g ach i

lub w mi-

s t rzo-

stwach, przy czym wygrana w
wyscigachwtrybieChampion-

ship otwiera dostep do nastep-

nej klasy pojazdöw i nowych
tras.

Grafika w grze jest bardzo

szczegötowa, widac wszystkie

detale pojazdöw i toru. Bardzo

ciekawie prezentuje sie röw-

niez otoczenie trasy. Kazdy

obiekt jest tröjwymiarowyi bar-

dzo doWadnie poteksturowany.

Tekstury na samochodach sa

röwniez bardzo precyzyjne i

kolorowe, ale zeby to zobaezyc,

trzeba rozjasnic monitor do

maksimum: wszystkie trasy sa

niestety bardzo ciemne. Cieka-

wie rozwiazano efekt demate-

rializacji pojazdu powypadnie-

ciu z trasy i ponownego zmate-

rializowania sie. Po samocho-

dzie zaezynaja przebiegac co-

raz gestsze wyJadowania elek-

tryczne, staje sie przezroczysty

i znika(przy pojawianiu sie efekt

jest odwrotny). Niestety, gra

wymaga bardzo

moenego
kompu-

tera

nasz samochöd, co szybko

kohczysieeliminacjazgry.

Podczas jazdy mialem

wrazenie, ze przeciw-

nicy komputerowi

zmöwili sie prze-

ciwko mnie. Do

- aby

jrac przy

'Hjstawieniu

detali na po-

ziomie extreme i

rozdzielczosci

powyzej 640><480

potrzebne jest mi-

nimumPII266iak-

celerator.

T Prowadzic pojazd

jest bardzo trudno,

wymaga to wprawy -

na poczatku czesto

wpada sie w poslizg,

\_
co kohezy sie opu-

szczeniem toru. Na
poziomie trudno-

sci hard przeciw-

nicy sa. bardzo

dokladni i wiek-

szosc ich strza-

trafia w

siebie prawie nie strze-

lali.awe mniewalili jakw
tarcze. Na szczescie ij

nieje mozliwosc gryw sieefl

a w ostateeznosei - wyta,cÄ|

nia uzbrojenia pojazdöw.

Chociaz nie mamy do 4mA
pozycji tak röznorodnych pd]H
zdöw i tras jak wipEoucie. am
muzyce sporo brakuje, jedi iak

gra jest dobra - zaden z mifo-

sniköw gatunku nie powinien

sienaniejzawiesc.

Zulu

0E7HHMZZ
Wyscigi

Infogrames/Melbourne House

Beam Software International

rh?

CD Projekt
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95/98, nkc.einraloi 3D (be/ akcelera

lora - Pnnttum 200)
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Zastanawia mnie, dlaczego

niektörzy na widok logo Jane's

sliniasie i placza- Potem swoje

teksty zaczynaja od slow: „Gra

firmowana jest przez Jane's,

musi wiec bycswietna", awza-

kohczeniach ochoczo przyta-

kuja tej tezie. A przeciez po

F-15niebytojuzprodukcjinata-

kim poziomie. Przecietna i kon-

trowersyjna IAF, ateraz najwy-

zej srednia WWII Fighters.

Na poczatek - grafika. Ma
elementy swietne i... przeciet-

ne. Zaczne od pochwal. Wszy-

stkie samoloty, czotgi, motocy-

kle, jelenie

(albo sarny,

z powietr,

nierozpozna-

tem), oddzia-

ty piechoty

sasliczne. Az

chce sie pa-

trzec.Doklad-

ne i dobrze

poteksturo-

wane.Samo-

E ,

loty rozpadaja sie na tyle sposo-

böw, ze pod tym wzgledem gra

przewyzszasamego Red Baro-

na. I to wfasciwie koniec.

Teraz, co mi sie nie podoba.

Najpierw chmury - dopöki

ogladatem je na screenach,

byty fadne. W praktyce wygla-

M"t-Jll!h

50%
Cena: 145 z\

daja gorzej. a zupetna. pomytka

jest efekt towarzyszacy prze-

mieszczaniu sie w chmurze -

kasza manna rozlana po moni-

torze albo bardzo gesty opad
sniegu. A przeciez, gdy wlatu-

je sie w chmure, widac tylko

wnetrze kabiny i wszechobec-

ne mleko. To jakby ptywanie w
bardzo zamulonej wodzie, ale

niew kaszy mannej. Wystrzaty

z karabinöw i dziatek wygla-

daja jak strzaty z lasera w X-

-Wingu.

Ztfjdzmy nizej. Ziemia jest

ladnie pofaldowana i na tym

koncza sie jej zalety. Tekstury,

a przede wszystkim ta symbo-

lizuja,ca las, sa brzydkie. Nie sa.

realistyczne, choc ich kolory-

styka - biorac pod uwage pore

roku - jest odpowiednio do-

brana. Na przyktad wzorek

przedstawiajacy las jest zdecy-

dowanie za mary. A juz miasto

stojace w lesie jest tragiczne.

Brakujejakichszagröd.drzew,

czegokolwiek. Poza tym to, co

jest, nie zostato wykonane

zbyt dobrze. Powiecie: prze-

ciez w CFS tez nas nie rozpie-

szczali nadmiarem obiektöw.

Prawda, ale tarn tekstura byta

po prostu piekna i do pewne-

go stopnia zastepowata

obiekty. O WWII nie da

sie tego powiedziec.

Drazniamnietak-

ze zderzenia sa-

molotöwzzie-

mia. - po

ierzeniu powinny eksplodo-

wac i zaptonab jasnym plomie-

niem, a rozpadajasie na kawa-

teczki i podskakujawesoto jak

pilki do ping-ponga. Chwilke

podymia, a za pare minut moz-

na podziwiac lezacy sobie na

teksturze (np. lasu) kadlub,

ktöry nie raczy sie nawet palic,

zeospaleniuniewspomne.Je-

szcze rozumiem, gdy cos takie-

go zdarzy sie na polu, ale na

pewno nie w lesie. Szkoda tyl-

ko, ze przy tak niskiej jakosci

wymagania sprzetowe gry sa

raczej kosmiczne.Totyle o gra-

f ice. Dzwiek na szczescie trzy-

ma poziom. Niezte gadki, do-

bramuzykawmenu.
Model lotu na pierwszy rzut

oka wydaje sie dobry, nieco

gorzej, gdy przyjrzec mu sie bli-

zej. Samoloty lataja troche jak

po szynach. Do tego nie ma
wtasciwie röznicy, czy recisz

Messerem, czy Spitem. W
CFS mozna byto wy-

czuc wszystkie naro-

wy samolotu, po

dwöch zakretach roz-

poznawates, czym

lecisz. A tu -

nie. Dalej,

kulka sie-

dzi po-

srodku zakretomierzajak przy-

bita. Samo dziatanie orczyka

zastuguje na ostre zbesztanie.

Nie dose, ze zero-jedynkowy,

to jeszcze przeczy wszystkim

zasadom aerodynamiki. Smut-

no, oj smutno. Menü, nie liezac

niewielkiego przerostu formy

nad trescia, ladne.

Kilka slow o rozgrywce.

Komputer strasznie kantuje.

Ale tak, ze gtowa boli. Jak w
CFS Foka nie miala prawa za-

krecic ciasniej od Spita, to nie

zakrecata - w WWII nie ma
najmniejszych oporöw. Akcja

wygla.da tak: lece Spitem z FW-
1 90 HtH. Mijamy sie, zaWadam
najciasniejszy mozliwy zakret,

a mimo to po kilku okrazeniach

Foka dochodzi do mojego
ogona i strzela jak do tarezy.

Noijaktowyglada?

Co wiec moze myslec po-

tencjalny nabywca WWII? Za
swoje pieniadze dostanie pro-

gram z tadnie zrobionym

menu, fajna. otoczka, encyklo-

pedia i najwyzej srednim symu-

latorem. Do kosztöw oprogra-

mowania trzeba jeszcze doli-

czyc wydatki na modernizaeje

sprzetu. Zalecana konfigura-

cjato PH 300 i najlepiej akee-

lerator Voodoo' z 1 6 MB RAM
Przy wymaganiach minimal-

nych, czyli 200MMX ze zwy-

klym 3Dfx, da sie grac pod wa-

runkiem, ze nie przeszkadzaja,

dlugie czasy ladowania gry

oraz bardzo niski poziom de-

tali.

TopGun
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tymwzgledemtrud-

no znalezb gre do-

röwnujacaRB.
Czas przejöc do

rozgrywki. Na roz-

grzewke „Fly now".

Wybieramysamolotdlasiebie,

dla przeciwnika i tu pojawiasie

il - bez solidnego treningu

nie pokonasz przeciwnika na

najwyzszym poziomie trudno-

sci i na poröwnywalnym samo-

'ocie. AI jest naprawde bardzo

wysoka. Na szcze^cie nie

wszyscy komputerowi piloci sa

ami, zdarzaja. sie tez nowicju-

e. Pozostate opcje sa wtasci-

ie takie, jak w wielkim przod-

- pojedyncze misje, kampa-

ia.doszedtedytor misji.

Najpierwfirma Dynamixwy-
data na swiat Red Barona,

A-10 TK, Asöw Pacyfiku oraz

Europy. Potem wpisata sie w
Sierre i przez pewien czas nie

nie produkowata. Druga czesc
A-10 przeszta bez wiekszego

rozgtosu. Po mniej wiecej roku

ma sie pojawic gra Red Baron

2 i 1/2, of iejalnie nazwana 3D.

Grafika. Wtasciwie wyciska

wszystko, co sie da wycisnaö z

komputera, bez wykorzystywa-

nia zdjec jako tekstur. Ziemia

jest pofatdowana, pokryta te-

ksturami na wysokim poziomie.

W zaleznosci od pory roku

zmienia sie kolor dominujaey.

Wiosna. jest tosoczysta zielen,

latem - jej przyblakta wersja,

jesienia, - ztoty, a zima (brrr, az

sie zimno robi) - biel. Drzewa

sa gesto poutykane. Wszystkie

zabudowania, miasta, farmy i

lotniska wygladaja. bardzo oka-

zale i realistycznie. Mozna sie

zblizac do ziemi bez obaw o

zniesmaezenie pikseloza..

W tym pieknym otoczeniu la-

taja bardzo tadne samoloty. Mo-

dele saszczegölowei nie odbie-

gajaod pierwowzoröw. Podob-

Symulator lotu

Sierra On-Line/Dynamix

Optimus S.A.

•'.• 30 •'•

80°/
Cena: 159 zt

nie zreszta jak pokrywaj;.

tekstury. Z teksturami zwiazana

jestjeszczejednazaletagry.Tak

jak w czesci pierwszej, w pew-

nym momencie karierymozemy
wybrac samolot osobisty, a co

zatym idzie - pomalowac go w
fantazyjnewzorki.

Do tego dochodza jeszcze

doskonale widoczne uszko-

dzenia. Zwichrowane skrzy-

dto, prosze bardzo, oderwany
jeden plat, tez jest, a takze od-

strzelone podwozie albo urwa-

ny stateeznik! Samoloty naj-

pierw dymia., a potem zapalaja

sie. Dodatkowy smaezek - wi-

dac, jak z samolotu wyskakuje

zatoga. O tym, ze grafika jest

coraz blizsza rzeczywistosci,

swiadezy fakt, iz postac skaeza-

ca z ptonaeego samolotu pali

si$ -
i widac to. Istny Quake

alboinszy Mortal.

Model lotu, chocjeden zlep-

szych, jednak nie jest idealny

(samolot nie do korica reagu-

je na orezyk tak, jak trzeba).

Moze sie jednak czepiam, bo
na pewno doskonale oddaje

wtasnosci lotu tych ptötnia-

köw. To znaczy niewielka. pred-

kosc, powolne wznoszenie i

jeszcze kilka innych cech cha-

rakterystycznych. Inaczej pro-

wadzi sie poszczegölne typy.

Aby dojsc do jakiejs wprawy w
pilotowaniu, trzeba poewiezyc

kilkagodzin.

Röwnie dobry, a nawet lep-

szy jest model uszkodzeh. Je-

su pod wptywem przeciazenia

odleci görny ptat, to przy odro-

binie szczescia uda si§ wyla.-

dowac tylko na dolnym. Urwa-

nie czesci stateeznika tez nie

oznaczajeszcze katastrofy, ale

znacznie utrudni pilotaz. Pod

Czemu RB nie dostat wyz-

szej oceny? Podczas misji moz-

na przyspieszaö czas, ale i tak

granie trwa dtugo i wymaga
cierpliwosci. Zamiast zrobic to

tak, jak byto w AoP albo AoE,

czyli naciskam „A" i przechodze

do nastepnej czesci misji,

mamy wtasnie przyspieszanie

czasu. Efekt jest taki, ze naj-

pierw dtugo nie, a potem jak nie

zdazysz zwolnid czasu, od razu

masz gorszapozycje. Wiem, ze

to rozwiazanie jest blizsze rze-

czywistosci, ale - niestety - nie

kazdy ma tyle czasu. Jeöli ko-

mus to odpowiada, moze so-

bie spokojnie wstawic 90%.

Na deser zostawitem multi-

player.Zatozeniasapi^kne.ale

zpraktykagorzej. Grasie przez

WON. Jest toserwisMPfirmo-
wany przez Sierre. Niestety,

potaezenie z Polska. jest tak

wolne, ze nawet o 5 rano nie

dasie grac. Smutne, ale praw-

dziwe.

Red Baron 3D to najlepsza

obeenie gra z I wojny swiato-

wej. Ci, ktörych nie razi przy-

spieszanie czasu, dostana.

wspaniatysymulator: realistycz-

ny, trudny i z doskonata AI.

TopGun
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DSotM naln/ydogin^cegojuzgatunkuprzy-

godöwekFMV(Full Motion Video), popularnych

Iwöchlatal niuwazalijezawspa-

maia forme rozrywki, mm wysmiewah jako gry

! i iowartosciowe". Szczytowym

i

gatunku bj ntasmagoria, Gabriel Knight 2 czy

h kilkutytu

töw, naprawdeperelii i FMV

byty na niezbyl wysokim poziomie. Najlepszym tego do-

wodem i Izie wszystkiefumy '

nie z S ;zty od tej techniki na rzecz przygo-

k3D.

DSotM to klasyczna przedsta MV - otoczenie ob-

njesz oczami bohatera, engine gry umoiliwia obrbt o

360 • trasy, po ktöry. a6,

ine. Gdy v, toz-

mawij lasz nieinteraktywny kawatek

flllllU.

Bol - kt6regowii|ok,JacobWnght,

i Crysta. zoi dnej z kompa-

bohatei wyjeidza na Lima Crysta, gd

zostai ikowana. tntrygg (szwii .owe,

Obcy, moi lemnostki). W grze mi

odkrv yösobiezycien.

wszystkich op'

Co w DSotM mozna pochwalic? Filmy

iwietlanewmarymokienku) -v» :zasu

igladajac clipy film nny byc dobrze

lipy w DS<

lozdzielczosci -

vvalnyztel* DSotM m. <-resu-

iec co robi'

ogladac), Opro
przedmn >dza|u PDA(jakwS

ie). PDA '

e-mail itnychfunkcji.Przed

i-iszze soba, s.. <ne radnie i pre

mozt1
• zbliska.

, DSotM ma wszystkie tradycyjno wady gier FMV.

feetn iktywna wiQk.s/oscczasuspedzaszt,

kran. Reszte zajmuja nie kohc?

nalogi oraz drazniaco powolne wedrowki po pus.

pomieszczeniach. Podobnie jak w wiekszosci FMV.

przodstawiony tu swiat spi vymartego. Pu-

ste komnaty, pi aja-

kisczaspostar nychinie

pasujacych do otoczenia. Na przyMad na poczatku gry

bohater laduje w porcie * vm na Luna Crysta.

Wychodzi7n--,tatku.:.fK)tykapan lenke zodprawycelnej

itowszystko. Portjesi PUSTY.Zeropodröznych,

zero ochi 'zesz wczuc sie w
swiat gry, pom n jest nienaturalny

ihserwujcie przez 10minutwnetrzedworca

Centrainego - ttumy ludzi).

DSotM je&l w zasadzie gra, archaiczna. Ma
wprawdzie kilka przyjemnychcechiwswojei I

tle w poröwnaniu z

ii przygodöwkami wypada ra<

blac
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Nowy produkt SSI nalezy do

gier, ktöre albo sie lubi, albo nie-

nawidzi. Jesli gracz w kilku

pierwszych lotach poczuje

bluesa, to bedzie gratdtugo, nie

zwracajac uwagi na wady i nie-

dociagniecia.

Grafika ma specyficzny kli-

mat. Moje pierwsze wrazenie -

jest jakas papierowa. Potem
przyjrzatem sie blizej i zoba-

czylem: samoloty poprawnie

uksztattowane, tekstura natozo-

na na samolot doWadna, ele-

gancko zmienia sie pod wpry-

wem ostrzatu. Oczywiscie, spe-

cyfika grafiki daje o sobie znac

- samoloty sprawiaja. wrazenie

plastikowych, podobniejakwe
Flight Unlimited.

Dobrze wygladaja. porusza-

jace sie powierzchnie stero-

we.aletojuz Standard. Ziemia

tadnie pofatdowana. Opröcz
niewielkich pagörköw sa. röw-

niez monumentalne göry

podobne do tych z CFS. Te-

kstura nie jest ani tadna, ani

brzydka, choc do niektörych

elementöw mozna miec za-

strzezenia.Czasemwyglada tro-

che sztucznie, ale ogölnie robi

pozytywne wrazenie.

Obiekty poustawiane na zie-

mi mieszcza. sie w normie dzi-

siejszych czasöw, chocsa.spe-

cyficzne i maja.kilkasmaczköw.

Podobnie jest z wszelkimi wy-

buchami i dymami. Mnie sie

podobaja, choc nie kazdemu
musza.. Na koniec chmury. Sa.

troche papierowe i wygladaja.

inaczej niz wpozostarych symu-

latorach. Jak sie cztowiek juz na-

patrzy i nadziwi, mogasie podo-

bac. Lot w chmurze wyglada

dobrze.

Model lotu powinien pogo-

dziczwolenniköwWB i CFS. Z
jednej strony samolot prowadzi

sie dose ptynnie; tadnie zacho-

wuje sie na krytycznych ka.tach

natarcia, podobnie jaksamolo-

tyzCFS.Zdrugiejznowu-cha-

rakterystyka. przyspieszeii i

wznoszenia zdecydowanie

przypominaWB. Ogölnewra-

zenie dobre, do tego jeszcze

sprawnie dziatajaca kulka.

Z kulka. i orezykiem wiaze

sie najwieksza wada gry. Fa-

talnie rozwiazane operowa-

nie sterem kierunku nie po-

zwala na poprawny pilotaz.

Z tego powodu nie möge do
kohea ocenic modelu lotu.

Jednego jestem jednak pe-

wien: jesli ktos nie opanuje

trudnejsztukiuzywaniaorczy-

ka, niech zapomni o walkach

kotowych. Komputer nie ma
problemu z koordynaeja. i za-

kreca lepiej. Ztego wtasnie po-

wodu w grze preferowana jest

walkawpionie. Widac.ze 109-

-tkajestwtym lepszai dlatego

pojedynek Messer kontra Spit

tatwiej wygrac na tym pierw-

szym.

Komputerowy przeciwnik w
walkach jeden na jeden zacho-

wuje sie poprawnie. Niestety,

nie strzela w spotkaniach czo-

towych, za to w ataku do tytu

potrafi byc bardzo skuteczny.

W potyczkach wiekszych grup

samolotöw trudno dopatrzyc

siejakiegosgrupowegodziata-

nia. Przy okazji dziwi troche

sposöb, w jaki autorzy niweluja.

brak pemej swobody porusza-

nia gtowa - do wskazywania

celu stuzy kompas. Czy jest to

sposöb lepszy, czy gorszy od

latajacych po ekranie strzatek,

trudno ocenic.

LC daje unikalna. mozliwosc

odbycia stuzby w szeregach

Luftwaffe w niecodziennych

kampaniach - np. wojna do-

mowa w Hiszpanii czy front

wschodni. W powietrzu spo-

tkamywiele samolotöw, ktörych

do tej pory w symulatorach nie

byto. Bo, czy wielu z Was strze-

latodo 1-16, MiG-3, GlosterGla-

diatoraalboPe-2?Wkampanii

opowiemy sie po stronie nie-

mieckiej.alejuztworzacwtasne

walki treningowe albo bawiac

sietrybem multiplayer, mozemy
pilotowac maszyny nie niemiec-

kie. Miedzy innymi 1-16.

Czy warto kupic LC, gdy na

rynkujesttyleinnychsymulato-

röw z okresu II wojny swiato-

wej? Radze najpierw obejrzec

jakies demko albo pograc u ko-

legi. Zalety? Na pewno niezbyt

wygörowane wymagania. Na
P200MMX z 3Dfx mozna grac

w miare komfortowo. Warto sie

nad LCzastanowic.
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Wszyscy zapewne pamie-

taja stynna gre Daggerfall (nie-

ktörzy moze nawet jej poprze-

dnia czqsc). Swiat wykreowa-

ny przez programistöw z firmy

Bethesda zauroczyf spora gru-

pe graczy - powstaty fanklu-

by, nie möwiac juz o niezliczo-

nych stronach internetowych

mu poswiQconych. Korzysta-

jac z popularnosci, jaka. zdoby-

ta Daggerfall, firma Bethesda

postanowifa wydac kolejna

gre osadzona w tym samym
swiecie. Nie jest to jednak

RPG, ani tez FPP jak Dagger-

fall. Redguard to pofaczenie

przygodöwki z gra zreczno-

sciowa, zas jej engine przypo-

mina ten z Tomb Raidera czy

King'sQuesta8.

przygöd. Opowiesc rozpoczy-

na sie w momencie, gdy Cyrus

otrzymuje wiadomosc, ze jego

siostra Iszara zaginefa. Wpraw-
dzie nigdy nie byli sobie bliscy,

Cyrus jednak decyduje sie

wröcic do rodzinnego miasta

Stros M'kai, aby ja odnalezc.

Czasy sa. ciezkie - wszystkie

okoliczne kraje kolejno padaja

pod naporem rozrastajacego

sie Imperium. Od kilku miesie-

cy röwniez Stros M'kai jest oku-

powane, a imperialni zofnierze

pod komenda Lorda Richtona

ca wyspy na drugi trwa kilkana-

scie minut. Poza tym oczywi-

scie znajdziesz mnöstwo lo-

chöw, labiryntöw, rozbudowa-

nych wnetrz i pafacöw do zwie-

dzenia. Kolejnym atutem gry

jest rozmach, z jakim wykonano

swiat. Znajdziesz w nim na-

bohatera. Poza tym drzewa na-

reszcie wygladajajak drzewa, a

nie jak kwadratowe rury poma-

lowane na brazowo (Tomb Rai-

der III). Grafika naprawde re-

welacyjna, czego najlepszym

dowodem jest fakt, ze zrobita

wrazenie nawet na ZooltaRze,

ktöry jest specem od 3D i wie-

le juz widziaf.

Redguard to swietna gra za-

röwno dla miJosniköw przygo-

döwek, jak i tych, ktörzy wola.

skakac i walczyc. Znajdziecie

tu pojedynki na miecze, ukryte

dzwignie, liny, po ktörych moz-

na sie wspinac, ale röwniez

skomplikowana intryge oraz

rozbudowany swiat zyjacy wta-

snym zyciem. Sfowem, to zna-

komity kompromis miedzy gra

w stylu TR a klasyczna przygo

döwka.

Akcja Redguarda toczy sie

400 lat przed zdarzeniami

przedstawionymi w Dagger-

fallu. Bohaterem jest Cyrus, zof-

nierz i najemnik, ktöry opuscit w
mtodosci swöj kraj, by szukac

36

terroryzuja miasto. W takich

oto fatalnych warunkach przyj-

dzie Cyrusowi szukac Iszary.

Nie musze chyba dodawac, ze

bohater natychmiast zostanie

sklasyfikowany przez Richtona

jako cztowiek niebezpieczny,

ktörego najlepiej sie pozbyc...

Najmocniejszym punktem

Redguarda jest engine (i co za

tym idzie, grafika). Wyspa, na

ktörej pofozone jest Stros

M'kai, to jedna wielka mapa,

dogrywane sa tylko wnetrza

budynköw, gdy do nich wcho-

dzisz. W poröwnaniu ze sto-

sunkowo niewielkimi etapami

w Tomb Raiderze, swiat Red-

» guarda wydaje sie olbrzymi -

^rzebiegniecie z jednego kräh-

'

prawde wysokie

göry, na ktöre

mozesz sie wdra-

pac, morza, w
ktörych mozesz

ptywac, megali-

tyczne budowle,

na widok ktörych

szerzej otworzysz oczy z za-

chwytu.

Gdy po raz pierwszy zoba-

czytem starozytny akwedukt na

pöfnocnym krahcu wyspy,

przez dfugi czas przygladafem

sie, po prostu podziwiajacjego

rozmiary. Miafwysokoscok. 20

pieter, co dawato sie odczuc (w

niektörych grach duze obiekty

sa znieksztatcone lub przed-

stawione w zfej perspektywie,

nie robia wiec odpowiedniego

wrazenia).

Warto tez zauwazyc, ze w
Redguard kazdy element tere-

nu, kazda roslinka, drzewko i

kamieh to obiekty tröjwymiaro-

we. Zadnych sprite'öw obraca-

jacych sie przy kazdym ruchu

Pr^ycjodowo-zrecznosciowa

Virgm/Bethesda

IPSCG
Wymagania sprjetowe: Penlium 166.

16 MB RAM. CD-ROM 6». Windows
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W czasach gdy standardo-

wym wyposazeniem PC byt

monochromatyczny monitor

oraz karta CGA, firma Silma-

rils zaistniata na rynku dzieki

dwöm grom: Colorado i Tar-

ghan. Obie byry w zasadzie

zrecznosciöwkami, Colorado

zawierata jednak drobne ele-

menty przygodowe. Byc moze
dlatego zyskata wieksza popu-

larnosc. O Targhanie wszyscy

zdazyli juz zapomniec (pewnie

nawet najstarsi wyjadacze z

trudem przypomna sobie, jak

wina i zabawach

z dziewkami, As-

ghan woli inne,

jeszcze bardziej

meskie sporty.

Zajmuje sie mia-

nowicie polowa-

niem na smoki.

Ze wzgledu na

swoje hobby

rzadko bywa w
patacu i zupetnie

zaniedbuje obo-

wiazki przysztego

wtadcy. Sytuacja

ta predzej czy

pözniej musi sie

zmienic. Pewne-

i przedmioty sa. tröjwymiaro-

we. Zdecydowanie wiekszy

nacisk potozono na walke (w

stosunku do TR, oczywiscie).

Podstawowym narzedziem

mordu jest wprawdzie miecz,

ale w podrözy znajdziesz co

najmniej kilkanascie innych

przydatnych urzadzeh (patki,

topory, kusze itp.). Wtasnie,

kusza. Twöj bohater, Asghan,

wyposazony jest w mata. kusze

umocowana na rece. Gdy z

niej strzelasz, widok przetacza

sie na FPP. To kolejna cieka-

wostka.

gra wygladata, a tym bardziej,

o co w niej chodzito). Tytut

Asghan nieprzypadkowo przy-

pomina starego Targhana -

gre röwniez firmuje Silmarils.

Co wiecej, to kontynuacja Tar-

ghana, a bohaterem jest poto-

mek umiesnionego barbarzyh-

cy z czesci pierwszej.

Asghan jest ksieciem. W
odröznieniu jednak od podob-

nych sobie mtodych ludzi, lu-

biacych soedzac czas na piciu

go razu, gdy Asghan jak zwy-

kle tropi smoki po pustko-

wiach, w zamku wybucha re-

wolta i nagle ksiaze zostaje

bez tronu. Szybko postanawia,

ze tak byc nie moze i wyrusza

w droge powrotna z silnym po-

stanowieniem odbicia tego,

co mu sie prawnie nalezy.

Trudno jednym stowem

sklasyfikowac gre Asghan.

Wykorzystuje engine podob-

ny do tego z serii Tomb Raider.

Caty teren, wszystkie postacie

Asghan dysponuje bronia.

klasyczna, ale tez mocami ma-

gicznymi, ktöre wzrastaja wraz

z jego doswiadczeniem. Tak

wiec ksiaze ma mnöstwo spo-

soböw na pozbycie sie wro-

göw. Do tego dochodzi je-

szcze spory garnitur ciosöw,

ktöre moze zaaplikowac. Sy-

stem walki nie jest tak rozbu-

dowany jak w Die by the

Sword, ale robi wrazenie. Nie

sposöb tez nie wspomniec, ze

gra zawiera delikatne elemen-

5-

ty przygodowe. Fabula uklada

sie w spöjna catosc, sa liczne

okazje, aby porozmawiac z in-

nymi mieszkahcami wyspy

Kyrk i pomöc im w ktopotach.

Asghan jest wiec dose skom-

plikowana. mieszanina röznych

typöw gier.

Wyglada jak kazda inna

TPP ze sprzetowa akceleracja

- z niewielkimi wyja.tkami. Nie

nadzwyczajnego, mozna by

powiedziec. Jeszcze pöt roku

temu kazda produkcja wyko-

nana na takim poziomie budzi-

ta zachwyt, dzisiaj to juz nie

nowego, nikogo nie zaszoku-

je. tadnie zrobione wybuchy

oraz czary, postacie animowa-

ne tez nie najgorzej - w sumie

jednak Asghan nie wnosi do

gatunku wiele nowego.

Dia kogo gra jest przezna-

czona? Mysle, ze gtöwnie dla

tych, ktörzy szczegölnie

upodobali sobie TPP Jezeli

ktos skohezyt Die by the

Sword lub Deathtrap Dunge-

on, Asghan tez powinien mu
sie spodobac. Moze zaintere-

sowac röwniez mitosniköw

przygodöwek, ale nie tych,

ktörzy uznaja. tylko stara., kla-

syczna szkote- Asghan jest bo-

wiem jeszcze bardziej zreez-

nosciowy niz Redguard czy

King's Quest 8.

Frogger

t>-

Przygodowo-zrgcznosciowa

Silmarils

Mirage

Wymagania sprzetowe: Pentium 166,

32 MB RAM, CD-ROM 4«, Windows
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Mtody przflupdca najemni-

köw zosNtje zaatakowany

przez tajemniczego maga -

Czarodzieja Krwi. W nieröw-

nej walce gina wszyscy przyja-

ciele gtöwnego bohatera, a

on, owladniety zadza. zemsty,

wybiera sie w swiat w poszuki-

waniu swego wroga. Oczywi-

scie, po drodze spotka liczne

niebezpieczeristwa, rozwiaze

wiele intryg oraz pozyska od-

danych przyjaciöt, ktörzy

wspomoga go w walce.

W zasadzie od razu mozna
poznac, ze gra pochodzi z Da-

lekiego Wschodu. Specyficz-

nie brzmiace dialogi, proble-

my gtöwnych bohateröw,

zdrady oraz intrygi, a nawet

korzystanie z przedmiotöw -

wszystko to przypomina np.

Suikodena, Wild Arms czy

Vandal Hearts. Jednak Ikarus

to gra, niestety, na sporo niz-

szym poziomie, ze wzgledu

na przyjete bardzo nietypowe

rozwiazania. Przyzwyczailismy

sie, ze gry role-playing pozo-

stawiaja graczowi duzo swo-

body, a w tym wypadku mamy
do czynienia z tendencja od-

wrotna..

Nalezafoby moze zadac py-

tanie, czy Ikarus jest juz gra,

czy jeszcze filmem interaktyw-

nym. Scenariusz ma catkowi-

cie liniowy, nie nie zalezy od

graeza, akcja toczy sie tak, jak

zaplanowali autorzy. Jedyne

chwile, w ktörych graez moze
„zaistniec", to bitwy oraz kröt-

kie przerwy miedzy nimi, kiedy

jest czas, by druzyne zaopa-

trzyc w nowe przedmioty, np.

broh, zbroje oraz magiczne

pierscienie lub naszyjniki.

Podobne rozwiazania przyje-

te sa w grach, ktöre odehodza.

od RPG w strone strategii, gdy

autorzy staraja sie znacznie

wzbogacic i urozmaicic ele-

menty bitewne. Tak byto na

38

przyktad w Vapd4^1ear1.s czy

Final Fantasy Tactics. W Ikaru-

sie röwniez najwazniejszym

elementem sa walki (opraco-

wano je w systemie turowym, a

przeciwniköw i druzyne wklzi-

my w rzucie izometryowrym),

ale zrealizowane wyjatkowo

prymitywnie. Pola bitew sa

dose duze, niestety wykonane

zupetnie bezfantazji. I niecho-

dzi tu nawet o uboga sceno-

grafie, lecz o brak jakichkol-

wiek urozmaiceri w rodzaju

putapek, zwodzonych mostöw,

fos, strumieni, fortyfikacji, w
ktöre obfitowata na przyktad

Vandal Hearts. Walki sa banal-

ne i wymagaja stosowania jedy-

nie najbardziej prymitywnych

taktyk.

Sam system walki przygoto-

wano jednak w miare cieka-

wie. Bohaterowie moga zada-

wac zwykte ciosy, uderzenia

speejalne (wojownicy ptaca

za to punktami

zycia), stosowac

magie ofensyw-

na. oraz leczni-

cza- Bardzo zröz-

nicowano szyb-

kosc porusza-

nia sie na polu

bitwy, a kazdy

heros moze w
czasie walki po-

swiecicture(lub

kilka tur) na wy-

poczynek, odzy-

skujac w ten sposöb punkty

czaröw oraz zycia. Bohater,

ktörego punkty zycia spadty

ponizej zera, znika z pola bi-

twy, lecz nie umiera. Gdy wyku-

ruje sie w jednym z miast, zno-

wu moze stanac do walki.

Podobnie jak w wielu grach z

Dalekiego Wschodu punkty

doswiadezenia nie sa rozdzie-

lane röwno pomiedzy wszyst-

kich czJonköw druzyny, dosta-

jaje ci, ktörzy aktywnie uezest-

:'<

nieza w bitwie i przyczyniaja

sie do zwyciestwa.

Ikarus, niestety, pochodzi

jakby z innej epoki. Prymityw-

na grafika (choc nie mozna jej

zarzucic braku czytelnosci), zu-

petne pozbawie-

nie graeza wpty-

wu na tok przygo-

dy, maty wybör

przedmiotöw,
ktöre mozna zdo-

byc, braksubque-

stöw oraz zaga-

dek, bitwy podob-

ne „toezka w tocz-

ke" - Ikarus wy-

daje sie niemal-

ze pomytka. Ak-

-
-'

learus
Role-playing

Kama Entertainment

Mirage

cja gry (jej meandry mozna ob-

serwowac nawet z pewnym za-

interesowaniem) nie jest na

tyle ciekawa, aby przykuc gra-

eza na dtuzej do komputera.

Spedzitem nad niadwadtugie

wieezory, wygratem 15 bitew

(sadzac po rozwoju akeji, bli-

zej mi do kohea niz poczatku).

Z pewnoscia nie zrobitbym

tego, gdyby nie obowiazek

podzielenia sie wrazeniami z

czytelnikami Gamblera.

Jacek Piekara



MMAÜri

Oj, zle sie dzieje w stawet-

nym miescie Krondor. Po zaut-

kach grasuja ztoczyhcy, w ta-

wernach przyjmowane sa. zle-

cenia morderstw - najemni za-

böjcy spokojnie omawiaja inte-

resy przy piwie. Zli kupcy wy-

korzystuja. niewolnicza prace

dzieci, w podziemiach rzadza.

potwory oraz ztodzieje. Poza

miastem panuje ogölne bez-

hotowie: bandyci grasuja na

drogach, gobliny zeszty z gor i

napadaja. na spokojne osady,

a umarli, uchowaj Panie,

wstaja z groböw i wysysaja.

krew z porzadnych ludzi.

Gtöwny bohater - Jimmy the

Hand - resocjalizowany zto-

dziej, a obecnie zaufany ksie-

cia, bedzie pomagat rozwiktac

ztowieszcze intrygi i zaprowa-

dzic lad w Krondorze.

Podobnie jak Betrayal gra

zostata podzielona na rozdzia-

ry, ktöre tworza catosc (przed-

mioty, pieniadze, punkty do-

swiadczenia „przechodza." z

misji na misje). W misjach

moga zmieniac sie bohatero-

wie (podzieleni na cztery kla-

sy), kazdy jest bardzo dokta-

dnie scharakteryzowany za

pomoca 5 cech gtöwnych

oraz kilkunastu umiejetnosci.

Czarodzieje moga uczyc sie

czterech rodzajöw magii, a ka-

ptani szkola sie w dwöch
odmianach magii kaptahskiej.

Bardzo waznym elementem
RtK jest walka. Na poczatku

bylem zdziwiony, ze bitwy

tocza sie na matej przestrzeni

(najbardziej utrudnia to zycie

magom, ktörzy dostaja. w nos,

zanim zdotaja. wypowiedziec

zaklecie), ale przeciez akcja

rozgrywa sie w ciasnych zaut-

kach, korytarzach czy nawet

pokojach. Natomiast gdy opu-

soimy miasto, na otwartej prze-

strzeni mamy prawdziwe pola

bitew - to okazja, aby sie wyka-

zac umiejetnosciami zreczne-

go planowania podzielonej na

tury walki. W kazdym momen-
cie bitwe mozemy ogla.da6 z

röznych ujec kamery, co bar-

dzo utatwia zorientowanie sie

w carym zamieszaniu, na doda-

tek dostarcza niezapomnia-

nych wrazeh estetycznych.

Denerwujace sa. ruchy bohate-

röw w walce - postacie wygla-

daja., jakby miary zalozone na

stopy niewidzialne tyzwy i sli-

zgaty sie po zamarznietej sa-

dzawce.

W Return to Krondor na

pocza.tku drazni sposöb poru-

szania sie bohateröw. Kame-
ra obserwuje ich z göry lub z

boku i niezaleznie od gracza

zmienia ustawienie. Nagle wi-

dzimy obraz z innej perspek-

tywy i czasami trudno zorien-

towac sie, z ktörego miejsca

grupa przyszta, a w ktöre isc

zamierza. Szybko mozna sie

jednak do tej maniery przy-

zwyczaic.

Oprawa graficzna zostata

opracowana z jednej strony

bardzo starannie, z drugiej -

zaskakujaco bez fantazji.

Podobaja mi sie wnetrza do-

möw, scenografia lochöw,

wyglad zaröwno bohateröw,

jak i NPC-öw. Pieknie przygo-

towano röwniez efekty wizual-

ne zaklec. Mag najpierw kon-

centruje sie, z ra.k sypia. mu
sie iskry, a potem z triumfal-

nym okrzykiem wypuszcza na

przyktad ogniowe pociski lub

pioruny. Czarodziejowi, ktöry

zaklecie ma rzucic w nastep-

nej turze, przez kilkadziesia.t

sekund jarzy sie w dtoniach

swietlista kula.

Niewiele dobrego mozna
powiedziec o wygladzie przed-

miotöw - sa. „siermiezne", nie

ma nawet poröwnania z wzor-

cowa. pod tym wzgledem
Might & Magic VI. Zastrzeze-

nia mozna miec röwniez do
scenografii duzych pol bitew-

nych. Wygladaja., jakby na wi-

doköwke nafozono postacie

bohateröw i wrogöw - nie

dose ze male, to jeszcze poru-

szaja sie w martwym, dwuwy-

miarowym tle.

Na szczegölna. uwage za-

stuguje oprawa dzwiekowa

RtK. Wszystkie dialogi (a jest

ich baaardzo duzo!) sa digitali-

zowane i wygtaszane przez za-

wodowych aktoröw! Tu na-

prawde czuje sie wielka atmo-

sfere- Kiedy styszymy przymil-

ny, lecz jednoczesnie grozny

gtos wschodniego kupea,

zrozpaczony krzyk wykorzysty-

wanej dziewczynki, spokojny,

zimny gtos zawodowego mor-

derey, dudniaey bas olbrzy-

miego dokera, jek umierajacej

kobiety czy ku-

szaey gtosik go-

spodyni w karez-

mie - czujemy

sie, jakbysmy byli

wewna.trz swiata

gry (uwaga, w
RtK nie ma napi-

söw

Return to Krondor, przy

wszystkich swoieh smieszno-

stkach i niedocia.gnieciach,

jest gra wybitna. Pasjonuja.ca

intryga, bogaty System charak-

terystyk, ciekawe opeje walki,

rozbudowane inwentorium i

zachwycaja.ee efekty dzwieko-

we czynia ten program jednym

z najciekawszych na rolplejo-

wym poletku.

Jacek Piekara

RPG

Sierra On-Line

Optimus S.A.

Wymagania sprzetowe: Pentium 133,

32 MB RAM. CD-ROM 8'. Windows

95/98



RECENZJE

Pamietam dzie

örym po raz pierw
iczytem Desert Strike

/lern wtedy szczesliwym
>siadaczem Amigi, a gra

jak na tarnte czasy - oka-

ita sie zaböjcza. Dosko-
ila grafika, niesamowicie
zbudowane misje - dluu-

uugie godziny gry. To bylo

COS. Czas plyna.1, a Elec-

tronic Arts wydawata ko-

iejne czesci. Jungle Strike

byl wtörny, choc dodano
mozliwosc korzystania z

innych niz Apache srod-

köw lokomocjl/destrukcji.

W Soviet Strike po raz

pierwszy w serii uzyto trze-

kontynuowano w Nuclear

Strike, ktöry pojawit sie w
poczqtkach istnienia akce-

leratoröw. Kazda kolejna

czesc, co ciekawe, trzyma-

la poziom. Co z tym wszy-

stkim ma wspölnego Fu-

ture Cop? Otöz gra pier-

wotnie nosila tytut Future
Strike. To chyba wszystko
tlumaczy. Chociaz na to

nie wyglada - Future Cop
jest kontynuatorka. styn-

nej serii.

Tym razem akcja toczy

CD
L.A.P.D.

Electronic Arts

Wymagania sprzetowe: Pentium 150,

3? MB RAM, CD ROM 4», Windows

B6/08

rami supernowoczesnej
policyjnej jednostki bojo-

wej X-1 - potaczenia walke-

ra (robota kroczacego)

poduszkowca. W zale

sei od sytuaeji mozemy
brac jedna, z dwöch f<

robot sluzy glöwnle do
kl kontaktowej (np. kon
la tlumu); pojazd unosi sie

kilkanascie centymetröw

nad powierzchnia. ziemi,

moze wlec unikac pöl mi-

nowych. Jest tez znacznie

szybszy od walkera.

Idea gry opiera sie na
prostym zalozeniu - roz-

walic WSZYSTKO. Mam
na mysli ttumy zbuntowa-
nych mieszkahcöw LA, po-

jazdy rozmaitych lordöw
przestepezego swiatka,

rzutnie rakiet - dokladnie

WSZYSTKO. Czasem moz-
na jeszcze kogos uwolnic,

zyskujac kilka dodatko-

wych punktöw. Byloby to

strasznie nudne i wtörne
(takich gier to my juz set-

), gdyby nie naprawde
- oprawa grafiezna.

Oczywiscie Future Cop
korzysta z akceleratoröw
- grafika jest szybka na-

wet na stabyeh kompute-
rach (P200MMX). Kiedy
zaezyna sie rozwalka,

ekran zapelniaja, eksplo-

zje, lataja.ee raklety I

mnöstwo malych postaci

niszczonych masowo z

miniguna, w ktöry wypo-
sazony jest nasz „radio-

wöz". Kiedy zostaniemy
zaatakowani przez wiek-

sza. grupe piechoty, käme-
ra przybliza sie, a opera-

torka nadzorujaca akcje

möwi rozmarzonym glo-

sem: „Mmmm... Crowd
>ntrol!" :)).

Po kazdej misjl (sa., co
prawda, tylko cztery,

za to DUZE) zyskuj

dostep do nowych rodza
uw bronl. W dalszej cze-

:i mozemy przeciwniköw
lic miotaezem pl

1*» % V,

ni, cla.c gatling laserem

wysadzac za pomoca. ro

maitych srödköw wyb
chowych.

Future Cop to gra prz

jemna, ale na dluzs;

mete staje sie nieco nu
na. Opcja multlplayer je

ciekawa (pola.czenle str

tegii i strzelaniny), ale ba
dzo trudno znalezc kogo;

kto zecheialby trade cza

przy FC, skoro moze pra

StarCrafcie. Jezeli szuki

cie przyzwoitej rozwail

albo jestescie fanatyczn;

ml wyznawcami Strike'ö'

we wszelkiej postaci

kupeie te gre. Strzelani<

do marych krzyczacych li

dzlköw daje satysfakcje

zwlaszcza podezas ses

egzaminacyjnej.

=



Oj, znowu bedzie awantu-

ra. Kiedy pojawita sie pierw-

sza czesc Blooda (wykorzy-

stujaca troche przerobiony

Build Engine), w prasie za-

wrzato. Screeny z widtami

byty publikowane w kobie-

cych czasopismach, jako ilu-

struja.ce zboczenia w Interne-

cie, a papiez natozyt eksko-

munike na twörcöw gry. No
dobra - troche przesadzam,

ale sam miatem okazje wyste-

powac w programie TV o

szkodliwosci gier komputero-

wych. Kiedy Alex opowiadat o

pozytywnych stronach grania,

na ekranie wyswietlano wla-

snie kawatki Blooda. Bo nie

da sie ukryc, ze nie byla to

gra normalna. Pamietam, jak

McSon ekscytowat sie litrami

posoki tryskajacej na sciany.

sie najprezniej dziatajaca.

swiatowa. megakorporacja

kontrolujaca^ wiekszosc sfer

zycia publicznego. Dysponu-

je niesamowitymi srodkami.

Caleb bedzie miat trudna dro-

ge do przebycia. Jego celem

jest Gideon - obecny szef

Cabalco.

Caleb jest kolejnym przykta-

dem antybohatera. Tojyp face-

ta, ktörego nie chcielibyscie

spotkac w ciemnym zautku.

Zwtaszcza ze potrzebuje ener-

gii zyciowej, ktöra. uzyskac

moze po hm... usmierceniu

cztowieka. Pomyst nieco dra-

styczny, zwtaszcza ze w grze

apteczki zostaty przedstawio-

ne w postaci bijacych serc.

Gra w Blooda II to pasmo
MORDERSTW. Jezeli strze-

lanina zbytnio Was osfabi,

mozecie odzyskac „zdrowie",

zabijajgc wszystkie zywe isto-

ty w poblizu. Moga to byc

przypadkowi przechodnie lub

naukowcy pracujacy w labo-

ratioriach Cabalco. Tylko od
Was zalezy, czy bedziecie

czystym wcieleniem Zta, czy

Teraz Blood

powröcil. Akcja

zostala przenie-

siona w niezbyt

odlegta przy-

sztosc. Caleb

pokonat boga
Tchernoboga
(Czernobög to

postac z naszego stowiah-

skiego panteonu) i stat sie

jego kolejna inkarnacja.. Jako

nieumarty przemierza swiat w
nieustannej walce z organi-

zacja. Cabalco, ktöra wielbi

Tchernoboga i chce go uwol-

nic z Calebowej powtoki.

Organizacja przeszta ewolu-

cje. Czasy, gdy przebierano

sie w czarne szlaf roki z kaptu-

rami i chowano po kryptach,

wolajac: „CZERNOBOOOO-
OOG...uuu" minery bezpow-
rotnie. Teraz Cabalco stata

tez zwyktym Mrocznym Msci-

cielem. Nie da sie ukryc, at-

mosfera absolutnego nihili-

zmu kieruje nas na zapowia-

dana, w tytule sciezke KRWI.
Tym bardziej ze, opowiadajac

sie po stronie Zta, nie nie tra-

eimy, tylko zyskujemy. Nie jest

to wiec zabawa dla dzieci i

mtodziezy. W pewnych mo-
mentach trzeba byc albo bar-

dzo odpornym, albo chorym
psychieznie.

Nigdy nie popieratem gier

epatujacych brutalnoscia^,

ale w tym przypadku musze
zawrzec kompromis z wta-

snym sumieniem - bez tej

mrocznej atmosfery Blood

bytby gra. przecietna.. Kiedy

jestem zmeezony lub sfru-

strowany - siadam na chwile

do Blooda i cate napiecie

znika.

Strona techniczna prezen-

tuje sie catkiem niezle - engi-

ne Lith Tee, sprawdzony w
Shogo, dobrze sprawuje sie i

w tej grze. Doskonale wyko-

rzystany lightsoucing buduje

napiecie. Zastrzezenia mam
jedynie do animaeji modeli

- mogJaby byc

lepsza. Chociaz

Blood II pojawrt

sie juz po Sho-

go, röznice sa.

niewielkie. Gra-

fika plasuje sie

odrobine nizej

niz ta z Qua-

ke'a II (pamie-

tajcie, ze oceny

nosci i atmosfery Thiefa, ani

grafiki Unreala. Druga gra tej

samej stajni, Shogo, zrobita

na mnie wieksze wrazenie -

sceny z Blooda nie sa. w poto-

wie tak widowiskowe jak poje-

dynki gigantycznych mechöw.
Jezeli jednak cheeeie sie WY-
ZYC, niszczac wszystko, co

stanie Warn na drodze i ma-

Metro + szaleniec =

KREEEEEWÜ!

cie 18 lat - polecam Blooda.

A morza stana. sie niezym

krew.

ZooltaR

moeno sie zdewaluowafy

przez ostatni rok). Dzwieki

niezte, ale po Thiefie juz nie

na mnie nie zrobi wrazenia.

Blood II to gra powyzej

przecietnej, jednak najstab-

sza z waznych tytutöw ubie-

glego roku. Nie ma rozmachu

Half-Life czy Sina, oryginal-

GT/Monolith

LE.M.

Wyin.ignni;i •.|>r.-';lowe: Ponlium 166,

32 MB RAM, CD-ROM 4«, Windows

95/98

70°/
Cena: 159 zt
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„K4 Kompendium" to nowa
inicjatywa wydawnicza Mar-
cina „Martineza" Przasny-
skiego, redaktora naczelne-

go Top Secret, a pözniej przez

wiele lat Secret Service.

Ksiazka jest dzietem osöb
wywodzacych sie z redakcji

SS z czasöw, gdy redakto-

rem naczelnym pisma byt

Martinez. Znajduja sie wsröd
nich: Krupik C(w)alineczka

Merlin, Chaffmaker, Dela-

nov, Rif , LMK, Youzi, a takze

Banan i Gulash.

Choc zostat wydany w for-

mie ksiazkowej, „K4K" to w
gruncie rzeczy rodzaj maga-
zynu o grach. Dzieto jest bo-

gato ilustrowane, gtöwnie

(choc nie wytacznie) 50 prze-

zabawnymi pracami Sledzia.

Na uznanie zasfuguje orygi-

nalny, czytelny uktad graficz-

ny i przemyslany podziat

tekstöw. Dzieki temu „K4K",

chociaz czarno-biaty, cieszy

wzrok.

W ksiazce znajdziemy po-

radniki do gier: Blade Run-

ner, NightLong, Cydonia,

X-Files the Game, Black Dah-

lia, Grim Fandango, Sanita-

rium, Monty Python the Mea-

ning of Life, Ace Ventura PL,

Jack Orlando, Hopkins FBI,

Ksiaze i Tchörz, Reah, Mortal

Kombat 4, Tomb Raider III,

Unreal, Need for Speed III,

Caesar III, Commandos,
Dune 2000, Knights & Mer-

chants, StarCraft, Fallout 2,

Final Fantasy VII, Might & Ma-

gic VI. Na „miesko" sktadaja,

sie tez tipsy do okoto 200
gier.

Stopieh szczegötowosci

poradniköw jest rözny, choc

zazwyczaj sato kompetentne i

wyczerpuja.ce teksty, np. su-

perdoktadny opis przejscia

Tomb Raidera III czy rozwiaza-

nia przygodöwek. Tröche sie

zawiodtem na przewodniku do

Caesar IM, ktöry gtöwnie po-

wtarza „help" z gry. Opis Fallo-

uta 2 pomoze ukohczyc dzielo

firmy Interplay, ale nie wyczer-

pujetematu.

Imponujace sa natomiast

fabularyzowane rozwiazania

gier: Black Dahlia, Grim Fan-

dango, Monty Python Mea-

ning of Life czy Ksiaze i

Tchörz. To wspaniaty przyklad

starego stylu - tak juz dzisiaj

nikt do magazynöw o grach

nie pisze. Teksty te przeczyta

z zainteresowaniem nawet

osoba, ktöra z omawianymi
programami w ogöle nie mia-

tadoczynienia.

Najciekawsze byty jednak

dla mnie teksty natury ogölnej.

„K4K" otwiera swietny felie-

ton-wstepniak Martineza. Da-

lej mamy brawurowo napisane

rozwazania o cyberpunku,

ktöre klarownie dowodza., ze

zdegenerowany swiat jutra juz

dzis mozna zobaczyc na sta-

dionie X-Iecia. Streszczenia

wszystkich odcinköw X-Files

przeczytatem z zainteresowa-

niem, chociaz nie jestem fa-

nem ani nawet widzem serialu.

Zartobliwy i inteligentny

jest tekst o horrorze, zdrowo
sie ubawitem przy „Sensie

zycia wedlug Krupika" oraz

swietnej „Profesji »gracz

komputerowy«" do Warham-
mera. Teksty o Gwiezdnych
Wojnach nie przypadly mi do

gustu, w przeciwiehstwie do
historii Star Treka. Z uwaga.

przeczytatem historyczny ma-

terial o serii Wing Comman-
der, z zainteresowaniem -

tekst o planszowych syste-

mach bitewnych. Zas nadzwy-

czaj uzyteczny i wartosciowy

wydal mi sie artykul o Interne-

cie dla poczatkuja,cych. Nie-

ktörym tekstom zarzucifbym,

ze sa. za krötkie, ale to swiad-

czy, ze mi sie podobaly i

chcialbym przeczytac wiecej.

„K4 Kompendium"
ilustrowane jest piec-

dziesiecioma rysun-
kami Sledzia. Dzieki
uprzejmosci Martine-
za publikujemy jednq
z 2 ilustracji tego au-
tora, ktbre nie ukaza-
ty sie w ksiaxce.

^.H^.HA'^-iH/ Z&.A&

Na czesc symulatorowa.

„K4K" sklada sie opis ra-

dzieckich i rosyjskich samolo-

töw mysliwskich z charaktery-

styka uzbrojenia oraz artykut

o mysliwcu F-22 Raptor. Nasi

symulotnicy generalnie oce-

nili teksty jako fachowe i kom-

petentne.

Zarzuty, ktöre mozna (i trze-

ba) ksiazce postawic, dotycza.

glöwnie strony edytorskiej.

Po pierwsze, nie znalaztem

nazwisk autoröw poszczegöl-

nych tekstöw - niektöre roz-

dziaty maja podpisy zbioro-

we, inne zadnych. Wielka

szkoda, zwfaszcza ze „K4K"

nie ma charakteru dzieta zbio-

rowego: „Staram sie odpisy-

wac na Wasze wszystkie listy,

a przynajmniej te wysyfane

poczta, elektroniczna." - pisze

autor wstepu do sekcji przy-

godowej, a ja nie wiem, kto to

(e-mailu tez nie ma). Zas ku-

riozum jest brak nazwisk auto-

röw opowiadah (zreszta w
mym odczuciu nie najlep-

szych - dobrze, ze krötkich).

Znalaztem w „K4K" cate

strony tzw. blachy - litego

tekstu bez akapitöw. Od biedy

mozna to wytrzymac w rozwia-

zaniu Tomb Raidera IM (choc

zapewne inne zdanie beda
mialy osoby z niego korzysta-

jace), ale - na Boga! - 2 i pöt

strony „blachy" w opowiada-

niu to horror!

Na koniec drobne bteciy:

konsekwentna, niepoprawna

pisownia nazwy „Mig" (pisze

sie MiG) oraz Brotherhood of

Steel z Fallouta 2, ktöre cho-

chlik drukarski zamienit na

Brotherhood of Steal :-)

Mimo drobnych niedocia.-

gniec, „K4 Kompendium" to

bardzo dobra publikacja,

ktöra zapewnila mi kilka cie-

kawych wieczoröw. Co wazne
- wedtug moich wyliczeh, po-

nad potowe z 372 stron tej

ksiazki z checia. przeczyta

kazdy, a nie tylko osoby zain-

teresowane konkretnymi gra-

mi. Z radoscia witam te publi-

kacje i czekam na jej na-

stepna. czesö, maja^ca sie uka-

zac po wakacjach.

Alex

K4
Kompendium

Ksigzka

Martinez i Przyjaciele

Intermedia PL

_A.Vi IL' rl

79%
Cena: 24,90 zt
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LEKTURA CODZIENNA WSZYSTKICH KOMBINÄTORÖW

SimCity 3000

Nacisnij Control+Alt+Shift+C 1

wstukaj:

i am weak - budujesz za darmo;

call cousin Vinnie - w menu „Meet"

pojawia sie propozycja od Vinniego,

Jeält sie zgodzisz, dostaniesz 100 tys.

USD... zyxwvn - jesli nie zgodzisz

sie na powyzsza propozycje, to po

wpisaniu tego kodu bedziesz m6gl

zbudowac SimCity Castle (menu

„Rewards"). Zamek podwyzsza war-

tosc ziemi i aure okolicznych tere-

now. garbage in, garbage out -

udostepnia wszystkie budynki zwia-

zane z przetwarzaniem smieci; po-

wer to the masses - wszystkie elek-

trownie; water in the deaert - wszy-

stkie budynki zwiazane z woda; pay

tribute to your king - wszystkie bu-

dynki z menu „Rewards"; let's make
a deal - wszyscy zaezynaja. robic z

Toba. interesy.

Szymon „High Priest" Kurzacz

www.strefa.com/hipriest

Rage of Mages
Wstukaj #Chicken - ten kod

wlaeza ulatwiema. Od tej pory:

#show map - mapa,

#hide map - chowa mape,

#victory - zwyciestwo,

#killall - zabija wszystkich

wrogöw,

«pickup all - zbierasz wszystkie

worki,

#modify seif «spells - wszystkie

czary,

#create 10000 gold - 10 tys. zlota,

#create Very Rare Crystal Two
Handed Sword - mieezyk,

#create None Gloves - rekawice

zwiekszaja.ee zdolnosc Air

(u magöw),

UWAGA, jezeli w nazwach prze-

dmiotöw przy create beda. bledy,

gra moze sie zawiesic.

CO^ SIE. KONCZY, COS...

...sie zaezyna (wiem, plagiat z Alexa, ktöry scia.gal od A. Sapkowskiego).

Koiiczy sie: rozwia.zanie King's Questa 8, spör o to, co jest lepsze: Riva czy

Voodoo >:). Zaezyna sie: rozwia.zanie do Magic & Mayhem, dzial sportöw

motorowych w KS Gambler. Opröcz tego - wiele dobrego. Zapraszam do

ten, tego... do czytanego.

Zgredaktor

Return to Krondor Test Drive 5

Wstaw do pliku RTKRONDORJNI
nastepujace linie:

[Console]

Console=l

Nastepnie podezas gry nacisnij

Alt+C, wstukaj PYROMANIA. naci-

snij Enter i ponownie Alt*C. Od tej

pory Twöj mag ma dostep do

wszystkich czaröw, w dodatku moze

je rzucac za darmo.

Kody do wstukania w czasie gry:

knacked - odwraca trasy,

whoooosh - Nitro (podezas jazdy

nacisnij klakson); UWAGA -

nie uzywac na pierwszym

biegu,

mjcim.rc - miniaturowe samocho-

dy,

sausage - dodatkowe samochody.

Caesar III

Kliknij na stndni prawym klawiszem myszy, nacisnij Alt*K, a nastepnie:

ALT*V - zwyciestwo,

ALT*C - pieniqdze (jesli masz mniej niz 5000 denaröw).

dzisiejszym wydaniu:

KLUBY
DISKEDITOR DREAM TEAM 44

KLUB TECHNICZNY 45

KLUB3D 46
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EKG, czyli ELITÄRNY KLUB GENERALÖW 48

AEROKLUB GAMBLERA 49

KS GAMBLER 30
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DISKEDITOR
DRERI11

TEnm

W pbprzednim miesiacu bylo „raiecho", w tym

dla odmiany same teksty - kolejny odcinek kursu

dla pocza.tkuja.cych oraz troche o programie Gam-

bler Pack.

PLIKI

Gambier Pack

Obiecalem, ze o Gambler Pack napisze w ubie-

grym miesia.cu, ale - jak zwykle - zabraklo miej-

sca... Dzisiaj jednak nadrabiam zalegiosci, tym chet-

niej ze kilka dni temu dowiedzialem sie, iz uznali-

scie Gambler Pack (i jego poprzedniköw) za najlep-

szy kacik na kompakcie Gamblera! Jest mi z tego

powodu bardzo milo i bede sie staral, aby z miesia.-

ca na miesiac program byi coraz lepszy.

Juz w tym miesiacu wprowadzilem w GP powazne zmiany - przede

wszystkim nowy interfejs, moim zdaniem duzo ladniejszy i troche wygodniej-

szy. Poza tym pojawila sie lista pa-

tchy i update'öw ze wszystkich pry-

tek Gamblera - teraz nie trzeba juz

przewalac stosu prytek, aby znalezc

uaktualnienie ulubionej gry. Kolej-

nym novum jest spis wszystkich

gier, ktörym na lamach Gamblera

przyznalismy „znaczki" (Gra Miesia-

ca, Wyröznienie, Eureka). W ten

sposöb bedzie mozna szybko zo-

nentowac sie, ktöre uwazamy za

najlepsze. Jest tez kilka drobniejszych zmian, ktörych opis znajdziecie w
programie.

Zawsze chetnie czytam Wasze komentarze i uwagi na temat wprowadzo-

nych zmian (a takze propozycje kolejnych) pod adresem mwicha-

ry@gambler.com.pl.

Pozostalo mi jeszcze wspomniec o nowych programach dla grabarzy

(lub nowych wersjach) dodanych do tego wydania Gambler Pack.

FxEdit 3.1

Dose prosty edytor pliköw. za to w pelni dostosowany do systemu Win

dows 95/98. Zawiera kilka ciekawych opeji - definiowanie czesto uzywa-

nych narzedzi (aby dostep do nich byt szybszy), lista ostatnio edytowanych

phköw, a takze zapisywanie danych szesnastkowych w postaci ASCII. Nie-

stety. sztuczny podzial na sektory, a takze konieeznose reeznego przecho-

dzenia do trybu edycji spowodowary, ze program nie przypadl mi do gustu.

Autor jednak przyklada sie do praey, a ostatnia wersja pochodzi z listopada

1998 r., nie wszystko wiec jeszcze stracone. Byc moze Warn program spodo-

ba sie juz teraz.

MSG 1.02

Kolejna wersja uniwersalnego edytora napisanego przez Artura Farbisia.

Program wykroczyl poza wersje beta - w stosunku do poprzedniego wydania

poprawiono zarzadzanie pamiecia., a takze zlikwidowano problem z urucha-

mianiem MSG na komputerach z szybkimi procesorami (Pentium II). Dodatko-

wo teraz do programu dolaezane sa. kompletne pliki zrödlowe - wspanialy

prezent dla tych, ktörzy chcieliby sie podszkolic w programowaniu.

Virtual CD-ROM 1.0

Windowsowy odpowiednik dostepnego w swoim czasie w DDTpack pro-

gramu Fake CD. Sluzy do emulowania nie istniejaeego napedu CD, tzn.

zgrywa obraz kra.zka CD na twardy dysk, a potem tworzy wirtualny naped

zawierajaey ten krazek. Moze to byc przydatne, gdy mamy dose powolny

czytnik - odezyt z twardziela bedzie wtedy kilkakrotnie szybszy. Poza tym

mozna np. zrzucic kompakt na twardy dysk w notebooku, aby oszczedzic

energie- No i wreszcie moze sie przydac, gdy cheemy pogrzebac w pliku,

ktöry jest zawsze czytany przez gre z pfytki (jesli zapiszemy obraz bez

kompresji).

Ktos moze oczywiscie powiedziec, ze taki program sprzyja piraetwu -

cöz, chyba kazde narzedzie moze byc wykorzystane w dobrych i zrych za-

miarach. Edytor dyskowy moze posluzyc do zniszczenia zawartosci dysku

innej osoby, ale chyba nikt nie neguje jego wartosci jako narzedzia do prze-

rabiania savegame'öw czy odzyskiwania zawartosci twardego dysku.

PODSTAWY

Odcinek 9: Obiekty/rekordy

W tym odeinku kursu dla pocza.tkuja.cych dalej bedziemy sie zajmowac

gra. Jagged Alliance 2, ktörej wersja demonstracyjna znajduje sie na üsto-

padowej ph/tee Gamblera (#23a).

Dwa miesia.ee temu udalo nam sie zbadac, pod ktörymi offsetami zawar-

te sa informaeje o wskaznikach zdrowia (Health) oraz energii (Energy) jed-

nego z naszych komandosöw - Shadowa. Ale przeciez nawet maksymalnie

„podpakowany", sam nie poradzi sobie z silami wroga, chcielibysmy wiec

znalezc pozycje tych samyeh wskazniköw dla reszty naszej „zalogi".

Teoretycznie moglibysmy je odszukac metoda. stosowana. poprzednio,

tylko w wersji „kazdy leje kazdego". Jednak juz przy szesciu komandosach

zabraloby to nam zbyt wiele czasu, a co dopiero, gdyby osöb lub rzeczy do

przerobienia bylo znacznie wiecej, np. gdybysmy chcieli bawic sie jednost-

kami w StarCrafcie?

Jako autor tej rubryki, poswiecilem sie i tak wlasnie zrobiiem - po to,

abysmy razem mogli zauwazyc pewne prawidlowosci, Oto tabelka ze znale-

zionymi przeze mnie offsetami:

Zdrowie (Health) Energia (Energy)

Ivan lD3E3h lD3E9h

Shadow lDD21h lDD27h

Vicky lE65Fh lE665h

Gasket lEF9Dh lEFA3h

Dr. lF8DBh lF8Elh

Po przyjrzeniu sie tym liczbom (ale niezbyt dlugo, bo giowa rozboh :)

mozemy zauwazyc, ze offset energii jest zawsze wiekszy o 6 od offsetu

zdrowia, natomiast dane kolejnej osoby (wypisane w tej samej kolejnosci, co

w grze) sa. zawsze oddalone o 2366 bajtöw (93Eh) od poprzedniej, np.

dla energii i zdrowia Gasketa mamy: lEFA3h - lEF9Dh 6

dla energii Vicky i Shadowa mamy: lE65Fh - lDD21h - 2366

Mozemy wiec wysnuc wmosek, ze dla kazdej innej cechy te zaleznosci

beda. takie same, a dane kolejnych osöb przytaczajacych sie do grupy röw-

niez bed^ sie zgadzah/ z naszymi obliczeniami.

Tak jest w istocie - dane kazdej osoby stanowia. rekord (blök) o dlugo-

sci 2366 bajtöw i sa. umieszezone jedna po drugiej. W bloku zazwyczaj

zawarte sa. wszystkie dane, czyli w naszym przypadku opröcz cech takze

przedmioty, broii, wyglad oraz pozycja osoby. Kazdy blök ma taka sam^

strukture, wystarczy wiec rozpracowac dane jednej osoby, aby möc przera-

biac pozostale.

Teraz przydalby sie jakis sposöb zapisu tych danych. Poniewaz praca na

rekordach znakomicie upraszcza przerabianie save'a, wypisywanie wszyst-

kich offsetöw wszystkich osöb, jesli to w ogöle mozliwe, byloby tylko marno-

waniem czasu i papieru. Stosuje sie wiec dwie metody:

1. Podajemy dane tylko jednej osoby (jednego rekordu) l piszemy, ze

kolejne umieszezone sa pod offsetami wiekszymi o 2366, 2366«2, 2366«3 ltd.

Aby dostac sie do nastepnych rekordöw, wystarczy do podanych offsetöw

dodac 2366 (lub wielokrotnosci tej liczby).

Ta metoda jest dobra, gdy pierwszy rekord jest wazniejszy niz pozostale,

np. dotyczy naszej firmy, a reszta - konkureneji. Poniewaz duzo czesciej

potrzebna jest przeröbka naszych danych, oszczedzi to nam dodawania

liezb.

2. Znajdujemy pocza.tek rekordu (czesto bedzie to np. imie i nazwisko

bohatera lub nazwa jednostki), ewentualnie ustalamy jakis punkt zaezepie-

nia i möwimy, ze ma offset *00h. Pozostale offsety podajemy wzgledem nie-

go - w naszym przykladzie mozemy przyja.ö. ze offsetem „startowym" jest

zdrowie «00h, a wtedy energia bedzie miala offset *06h. Alternatywnie

mozemy tez przyja.ö offset zerowy dla energii, zdrowie bedzie mialo wtedy

adres ujemny -06h.

Wystarczy teraz podac, w jaki sposöb znalezö offset «00h oraz dlugosc

rekordu. Kazdy offset wewnatrz rekordu mozemy odszukaö, dodaj^c do

prawdziwej wartosci rekordu «00h offset wzgledny (*X lub -X).

Ta metoda jest lepsza dla wielu obiektöw o jednakowej „waznosci". Poza

tym czesto podanie jakiegokolwiek stalego offsetu w pierwszej metodzie

nie jest mozliwe i pozostaje nam uzycie offsetöw wzglednych.

Paradoksalnie ta metoda moze zaoszczedzic nam liezenia. Poniewaz

standardowa szerokosc wiersza w edytorach wynosi 16 (10h), mozemy zna-

lezc zadany offset w dose prosty sposöb - ustawiamy kursor na offsecie

*00h, a potem przesuwamy go w prawo tyle razy, ile wynosi ostatnia cyfra,

oraz w dö! tyle razy. ile wynosi przedostatnia (i ewentualnie poprzednie).

Przykladowo, dla *85h przesuwamy kursor 5 razy w prawo oraz 8 razy w döl

i juz jestesmy w zadanym miejscu.

Wiecej na ten temat juz niediugo... (nie chee pisac, ze za miesiac, bo

potem znowu bede sie thimaczyc :)

Marcin Wichary

mwichary@gambler.com.pl
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Wreszcie udalo mi sie dorwac karte ATI Rag*

Fury (bazowana. na ukladzie RAGE 128)! Co prawda

to tylko prototyp akceleratora (gdy to pisze, kart

ATI nadal nie ma w sprzedazy), ponadto bawilem

sie nim zaledwie dwie godziny, jednak udalo mi sie

zrobic kilka pomiaröw. Gdy dostane karte na dluzej

(co na pewno nasta,pi w ciqgu miesiaca, dwöch),

podziele sie spostrzezeniami na jej temat.

RAGE 128 to kolejna karta, ktöra oferuje 32-bito-

wy kolor w trybie 3D. Poniewaz takich kart pojawia

sie coraz wiecej (RIVA TNT, Savage3D, G200 itd.),

warto wiedziec, jak uruchomic Quake'a II w 32-bito-

wym kolorze. Gra nie ma opcji wyboru trybu 16/32 bity, sprawdza jednak

aktualne ustawienia ekranu Windows. Jesli wiec pracowaliscie w trybie 16-

-bitowego koloru, to gra uruchomi sie takze w tym trybie. Gdy jednak zmie-

nicie ustawienia Windows na 32 bity, Quake II uruchomi sie w trybie 32-

bitowego koloru! Oczywiscie nie dotyczy to akceleratoröw 3D, ktöre rende-

ruja wylacznie na 16 bitach koloru (RIVA 128, Banshee, Voodoo 1, 2 i 3).

Kolor 32-bitowy kontra 16-bitowy

Po ogloszeniu przez 3Dfx danych kosci Voodoo 3 w Internecie rozgorzala

walka zwolenniköw 32-bitowego koloru (o ktörym firma 3Dfx „zapomniaia")

z lubiacymi duze liczby fps (klatek na Sekunde). Producent Voodoo broni

sie, ze zrezygnowal z opcji renderowania na 32-bitowej palecie barw, ponie-

waz jakosc obrazu jest mniej wazna od szybkosci animacji. Moze zatem i ja

dorzuce do tej dyskusji swoje trzy grosze.

Wiekszosc nowych gier 3D (glöwnie tzw. First Person Shooter, jak

Quake czy Unreal) ma opcje pracy w trybie 32-bitowym. Czasami röznica

jakosci obrazu miedzy takim trybem a 16-bitowym jest na pierszy rzut oka

niezauwazalna, jednak wystarczy sie lepiej przyjrzec tröjwymiarowej scenie,

by zobaczyc, jak jest naprawde. Wady 16-bitowego koloru widac wyraznie,

gdy na ekranie pojawia sie np. mgla, dym czy obiekty przezroczyste. Wöw-
czas akceleratorowi zaczyna brakowac barw, braki nadrabia wiec „dithenn-

giem" (technika. kratek l kropek „udajacych" niedostepne barwy).

Podobnie jest z oswietleniem. Kazdy, kto gral w Unreala czy Half- Life i

swiecit sobie latarka.. pewnie zwröcil uwage, ze swiatto nie „slizga" sie po

scianach lagodnie, ale tworzy jakby kwadraty o röznych odcieniach. Efekt

ten przejaskrawia np. program Demo3216 (zamieszczony na krqzku Garn

blera). Poniewaz najnowsze gry beda coraz bardziej kolorowe, brak 32-bito-

wej palety bedzie sie dawal mocno we znaki. I co z tego, ze Voodoo' wyci-

snie 100 klatek na Sekunde w rozdzielczoäci 1024-768? Wole 50 fps na

RIVIE TNT, ale o wiele lepsza. jakosc.

3Dfx polknal STB!

Tak, to prawda. Firma 3Dfx kupila jednego z trzech najwiekszych produ-

centöw kart graficznych - firme STB, znana. ze slynnych serii kart Light-

speed i Velocity. Tym samym 3Dfx dolaczyl do grona firm produkujacych

zaröwno wlasne chipy graficzne, jak i karty z nich korzystaja.ce. Producent

Voodoo stal sie zatem bezposrednim konkurentem takich firm, jak Matrox

czy ATI. Jak na razie nie wiadomo, czy STB nadal bedzie produkowala karty

z chipami innych firm (glöwnie NVIDII) - najprawdopodobniej juz nie. Rest

In Peace. Amen.

Nowa TNT na horyzoncie

Nieoficjalnie möwi sie o nowych, tak bardzo przez wszystkich oczekiwa-

nych kosciach NVIDIA RIVA TNT produkowanych w technologii 0,25 mikro-

na (maja. byc mniej wiecej 1,5 raza szybsze od starych TNT). Jedna. z pierw-

szych kart na bazie tego ukladu bedzie... STB Velocity 5000. Karta ma miec

ponadto 16 MB pamieci SGRAM (szybszej niz SDRAM zainstalowana w
Velocity 4400). Zapytana przeze mme firma STB zaprzecza tym pogloskom.

Czyzby Velocity 4400 byla jednak ostatnim produktem meksykariskiego gi-

ganta?

Tymczasem wcale nie jest pewne, czy RIVA TNT 0,25 w ogöle sie pojawi.

Podobno ma nia. byc zapowiadana na polowe tego roku... RIVA TNT 2.

Tröiwvmiarowe Windows

Nie, to nie najnowszy produkt Mirosoftu. MS jeszcze na to nie wpadl

(albo wpadl, ale jeszcze nie ma pomyslu, jak to zrealizowac). Za to kilku

ludköw z Holandii zaproponowalo nakladke na Windows (95/98/NT4) o na-

zwie 3DTop, ktöra powoduje uprzestrzennienie Okienek! Od tej pory znika

pulpit Windows, a wszystkie ikony wisza. w powietrzu! Mozna do nich pod-

jechac, kliknac (aplikacja sie uruchomi, a dokument otworzy - tradycyjnie),

obracac lub przekladaö gdzie indziej - wszystko w trzech wymiarach! Po-

mysl rewelacyjny, niestety program nie jest jeszcze dopracowany i moze sie

niespodziewanie zawieszac. Korzysta z interfejsu OpenGL, moze wiec cho-

dzic powoli na komputerze bez odpowiedmego akceleratora. Wszyscy nasi

czytelnicy moga, wypröbowac 3DTop - umiescilem go na kra.zku Gamblera,

w Kaciku Technicznym. Najnowsza. wersje mozna znalezc pod

www.3dtop.com.

Voodoo2 czy TNT?

Dostaje od Was mnöstwo listöw (naprawde!) z charakterystycznym pyta-

niem: Co wybrac - Rive TNT, czy ViRGE plus Voodoo2? Ceny rozwia.zaii sa.

zblizone. Na co si$ zdecydowac?

Voodoo2 to (do niedawna) Standard. Kazdy producent gier upewm sie,

czy jego produkt dziala na tym chipsecie, Skonczyly sie czasy gier „tylko

dla Voodoo" (Glide), jednak nawet w trybie Direct3D moga^ wygladac ina-

czej na röznych ukladach. Na pewno na Voodoo2 beda. wygladary tak, jak

sobie tego zyczyli ich twörcy.

Voodoo 2 to chipset bardzo szybki, daje obraz bardzo dobrej jakosci.

Niestety, brak w nim nowych funkcji 3D, tak potrzebnych w najnowszych

grach: 32-bitowego koloru, tekstur o rozmiarach wiekszych niz 256*256

punktöw, mozliwosci pobierania tekstur z pamieci komputera, sprzetowego

bump mappingu itd. Na dodatek Voodoo 2 zajmuje czesto bardzo cenne zla.-

cze PCI na prycie glöwnej. A co dopiero, gdy dorzucimy drugi Voodoo2 do

komputera? Wtedy mamy juz zajete dwa sloty PCI (plus zlacze AGP dla

ViRGE/GX2, a czasem... trzeci slot PCI zajety przez prostsza. karte grafikü).

Z drugiej zas strony RIVA TNT to przedstawiciel nadchodzacej genera-

cji. Zajmuje tylko jeden slot (w dodatku AGP, wiec wszystkie PCI sa. wolne),

jest szybszy od Voodoo' 1

, oferuje lepsza, jakosc obrazu, o wiele wieksza. hcz-

be funkcji 3D (32-bitowy kolor, tekstury o duzych rozmiarach, pobieranie

tekstur z RAM-u, filtrowanie anizotropowe itd.). Potrafi ponadto renderowac

w okienku, wiec przyda sie nie tylko do gier

TNT pozwala uruchamiaö gry w wyzszych rozdzielczosciach - do

1600*1200 (w 16-bitowym kolorze). Na jednym takim ekranie zmiescilyby sie

cztery ekrany Voodoo 2 w maksymalnej rozdzielczosci obslugiwanej przez

ten uklad (dla pojedynczego akceleratora - 800*600; tryb SLI dodaje roz-

dzielczosc 1024*768).

Jedyne zatem, co przemawia przeciwko TNT, to brak zgodnosci z inter-

fejsem Glide, choö dziä juz wlasciwie nie jest to wada.

Half-Life - nr 1

Wlasnie jestem w polowie gry Half-Life. Zachwycita mnie do tego stop-

nia, ze nie powstrzymalem sie, by o niej nie napisaö na lamach Klubu Tech-

nicznego. Ta gra jest po prostu rewelacyjna! Najlepszy klimat ze wszystkich

gier FPP, w jakie do tej pory mialem przyjemnosc (czesto w^tpliwa.) grac.

Przy Half-Life Quake II to bezmyslna strzelanina, a Unreal po prostu nudny

(dotychczas bylem pod wrazeniem jego klimatu).

Half-Life wykorzystuje ulepszony engine Quake'a II. Ulepszony, oznacza

m.in. obecnosö oslepiaja.cych swiatelek (woköl ktörych pojawia sie poswia-

ta) - znanych z Unreala. Niestety, brak tu np. mgly - Unreal poslugiwal sie

nia. bardzo skutecznie, efekt robit ogromne WTazenie.

HL dziala zaröwno w trybie Direct3D, jak i OpenGL. Mozna go urucho-

mic w dowolnych rozdzielczosciach, do 1600*1200 wlacznie (wtedy karta

graficzna musi miec 16 MB pamieci). Obsluguje najwazniejsze standardy

dzwieku: A3D oraz EAX.

W Half-Life zaimplementowano cos w rodzaju programowego procesora

DSP (Digital Signal Processor), modyfikujacego dzwieki w zaleznosci od

otoczenia. Jes;li jestesmy na otwartej przestrzeni, nasz glos bedzie niesiony

przez echo. W zardzewialej rurze odglosy sa metaliczne. DSP z HL moze

skutecznie konkurowac z rozwia.zaniami sprzetowymi, takimi jak np. dzwiek

srodowiskowy (EAX) w Sound Blasterze Live!

Nie jest moim zadaniem recenzowanie HL, jednak chcialbym, byscie na

gre rzucili okiem. Wedlug mnie bije Sina na glowe. Zagrajcie sami, zupelnie

po ciemku (np. o drugiej w nocy •-) ), z glosnym dzwiekiem (np. na sluchaw-

kach, ale najlepiej na czterech glosnikach podla.czonych do odpowiedniej

karty muzycznej - SB Live! czy ST128. Sam uzywam czterech glosniköw i

RIVY TNT w trybie 1024*768 (OpenGL) - gra chodzi w tej rozdzielczosci

superplynnie, ale mam 450 MHz „pod maska.". Z relacji znajomköw wiem, ze

na maszynach z Pentium 100 * Voodoo w HL raczej nie da sie grac...

PiLA (pila@gamblet.com.pl)

PS Jesli ktos wie, jak odpalic HL w trybie 32-bitowego koloru (khem,

khem), niech da znac! Grzebalem juz w rejestrze (jest tarn klucz Engine-

ModeBPP, ktöry zmienilem z 16 na 32), ale nie nie pomoglo :-(
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Witam. witanu..

...po raz pierwszy w ostatnim roku tego tysiacle-

cia. I mozecie möwic, ze tak naprawde to millen-

nium mija w 2001 r. i takie tarn - mnie to nie obcho-

dzi. To w tym roku przechodzimy na nowy kalen-

darz :). Swoja droga ciekawe, czy 1 stycznia rzeczy-

wiscie dojdzie do swiatowego kryzysu? Poczekamy,

zobaczymy. Spostrzegawczym osobom, ktöre zau-

wazyly, ze jest koniec lutego i juz sie w tym roku

witalismy (w numerze 1/99) odpowiadam, ze dla

mnie to bylo w 1998 r. (numer przeciez ukazal sie w
grudniu).

Ostatnio klubu nie bylo. Strajkowalem. Jezeli

moga. strajkowac görnicy i anestezjolodzy (z tego powodu pewien pan mial

watpliwa przyjemnosc byc przytomnym podczas trepanacji czaszki), to

möge l ja. O bezposrednie przyczyny mnie nie pytajcie - odpowiem tylko w
obecnosci mojego adwokata. W kazdym razie strajk sie nie udal, podwyzki

nie dostalem, za to ukarano mnie grzywna, biczowaniem i zapedzono z

powrotem do kieratu. JESZCZE SIE NA NICH ZEMSZCZE- Nie wiem co

prawda jak, ale predzej czy pözniej tak sie stanie.

Podczas mojej nieobecnosci sporo sie wydarzylo. Wydano mnöstwo gier,

a kolejne czekajq w kolejce na wlasciwy moment, aby natychmiast stac sie

swiatowymi przebojami i pobic Ouake'a w trybie multiplayer, Unreala - pod

wzgledem grafiki i Tomb Raidera - obwodem klatki piersiowej gtöwnej

bohaterki. Sporo dzialo sie röwniez na naszym rynku. Najbardziej za-

uwazalne zmiany zaszly na stanowisku redaktora naczelnego SS

Nasz odwieczny wrög, Martinez, moze juz z nami rozmawiac, a

my z nim, za co wczesniej grozila ekskomunika z wpisaniem

do akt :). Nowym naczelnym zostal Emilus i stara sie pokazac

calemu swiatu, ze pismo sie zmienia.

Na pierwszy ogieii postanowilem wziac Banzaia (swe-

go czasu on i jego bracia byli etatowymi zwyciezcami

wszelkich mozliwych konkursöw w Gamblerze). Banzai

zrecenzowal „Biblis komputerowego gracza" napisana

przez Alexa, Micza i Gawrona (SS 12/98). O ksiazce tez

napisze, ale teraz nie möge sie powstrzymac od sko-

mentowania zarzutöw przeswietnego kolegi. Zafrapo-

wal mnie przede wszystkim tekst: „Need for Speed to

strzelamna". Banzai zauwazyl, ze w „Biblii" Tomb Rai

der zostal zaliczony w poczet tröjwymiarowych

strzelanin, co wedlug niego jest catkowitym idioty-

zmem, bo gra jest przeciez platformöwka. Z tym

zarzutem mozna sie jeszcze zgodzic - nie da sie

ukryc, ze wlozenie TR do koszyka FPS-öw nie bylo

najszczesliwsze.

Natomiast bardzo zastanawia mnie kolejne odkrycie

Banzaia, ze TR blizej jest do Prince of Persia, bo Lara tez skacze i sie

podciaga. Zgodnie z ta zasada do platformöwek powinno sie takze zaliczyc

nowego King's Questa - bohater tez sporo sie wspina i skacze. Otöz do

wiadomosci wszystkich, ktörzy zgadzaja sie ze zdaniem mojego wysoce

powazanego kolegi, podaje, ze Tomb Raider jest gra z gatunku Action

Adventure. Jest to polaczenie przygodöwki ze zrecznosciöwka. Akurat ta

gra jest bardziej Action niz Adventure, ale juz np. w King's Quest proporcje

sa odwröcone. Gatunek AA zaczal sie rozwijac wlasnie po premierze TR,

choc np. Shadow of the Beast sprzed ponad 6 lat röwniez nalezy do AA.

Kolejny zarzut mojego swietnego kolegi dotyczyl skrötu TPP, uzywanego

do okreslania gier „laropodobnych". Jego zdaniem uzywanie go jest biedern,

poniewaz w kazdej przygodöwce jest perspektywa „trzeciej osoby". Od stro-

ny formalnej wszystko sie zgadza - nie da sie ukryc. Ale skröt nie zostal

wymyslony przez autoröw „Biblii", ani tez jakiegos polskiego recenzenta.

Jego pierwowzorem jest skröt FPP. Kiedy pojawila sie TR, ktöra jako jedna

z pierwszych laczyla w pelni tröjwymiarowa grafike (tworzona w taki sam
sposöb jak w FPP) z widokiem zza plecöw bohaterki, taki sposöb prezento-

wania swiata gry zostal nazwany TPP. Skröt jest angielski (Third Person

Perspective), wiec mozna zalozyc, ze zostal wymyslony na Zachodzie, moze
nawet przez samych autoröw gry - do Polski zawital dzieki anglojezycznym

pismom. Dlatego - jezeli dziesieö najwiekszych pism swiatowych nazywa

Tomb Raidera gra TPP, a Grim Fandango - przygodowa., ja tez bede tak

robil - mozecie mnie nazwac ulegrym.

Möj znakomity adwersarz slusznie zauwazyl, ze obecnie w grach lacza

sie gatunki l czasem trudno jednoznacznie okreslic, czy dana gra jest FPP,

czy TPP. Jako przyklad dal DN3D. Zawsze wydawalo mi sie, ze Duke jest

klasycznym FPP (a dokladnie FPS - First Person Shooter), a znacznie lep-

szym przykladem - Jedi Knight. Jak dotad jest to jedyna gra, w ktörej udalo

sie polaczyc tryby FPP i TPP - mieczem walczylo sie najlepiej wlasnie przy

uzyciu zewnetrznej kamery. W Tomb Raiderze röwniez mozna by sie poku-

sic o zastosowanie widoku „oczami bohatera", ale nie bylaby to juz ta sama

gra, nie sadzicie? Dlatego gry powinno sie dzielic nie tylko ze wzgledu na

elementy, jakie w mch wystepuja. Inaczej kazdy symulator trzeba nazwac

FPP, a Abe's Odysee platformöwka, a nie gra logiczna.

Na tym koncze zmagania z Banzaiem i dodam tylko - Need For Speed

to nie strzelanina, ale symulator lotu. Sa. tarn bardzo dlugie skoki w powie-

trzu.

„Biblia" zabila mi cwieka - z jednej strony napisali ja moi koledzy, wiec

nie powinienem zabierac glosu, jako ze nie jestem osoba postronna., ale

skoro czepial sie juz Banzai i red. nacz. pewnego znanego pisma... Nie da

sie ukryc, ze dobör najlepszych gier bywa czasem bardzo dyskusyjny,

podobnie okreslanie zasad danego gatunku. Jednak nie da sie tez ukryc, ze

ze wzgledu na dane historyczne ksiazka jest bezcenna. Po prostu niedlugo

nikt juz nie bedzie pamietal tych gier, zawalony mnöstwem nowych tytulöw

przychodzacych kazdego miesiaca, a nie kazdy ma wszystkie stare wydania

Top Secretu. Istnieje pokolenie graczy, dla ktörych okreslenie .komputer 8-

-bitowy" albo nie nie znaczy, albo jest BARDZO odleglym wspomnieniem z

wczesnego dziecinstwa. Poza tym autorzy zastrzegli, ze ocena jest subiek-

tywna i tak musi byö. Gdyby kazdy z Was cheiat napisac o najbardziej

przelomowych grach, okazaloby sie, ze (pomijajac kilka rzeczywiscie PRZE-

LOMOWYCH) Wasze typy bardzo sie röznia.

Z pozycji wielbiciela gier FPP musze przyznaö, ze rozdzial poswiecony

temu gatunkowi wypada dosyö slabo na tle innych. Jest tarn sporo powaz-

nych bledöw merytorycznych, swiadezaeych o tym, ze autorzy akurat ten

gatunek znali najslabiej. Bo jak mozna napisaö, ze Jedi Knight wykorzystuje

engine Ouake'a, w ktörym to Quake'u glöwnym przeciwnikiem jest

potezny Quake. W przypadku Descenta nie wspommano slowem,

ze byta to pierwsza gra FPP, w ktörej posluzono sie syste-

mem klient-serwer. System Shock wymieniony jest tyl-

ko raz i to w dziale poswieconym RPG, a byla to

pierwsza gra FPP, ktöra wprowadzala wielopoziomo-

wosc. Przyklady mozna jeszcze mnozyö. Jednak nie da

sie ukryc, ze „Biblia" to dobra rzecz (jak to powiedzial

BeR).

Moim zdaniem (bardzo subiektywnym) najbar-

dziej przelomowe FPP w histoni (pomijajac wcze-

snych przodköw) to, po kolei: Wolfenstein 3D,

Doom. System Shock, Descent Dark Forces, Ter-

minator: Future Shock (a nie Duke, ktöry ukazal

sie pözniej), Quake 1 Unreal. Dlaczego zabraklo

tu DN? Otöz pojawil sie juz po T:FS, ktöry wprowa-

dzal prawdziwa wielopoziomowosc i tröjwymiaro-

wych przeciwniköw. O przeiomie dokonanym

przez W3D i Dooma chyba nie musze pisac, ale

o innych tytulach warto wspomniec.

System Shock, pomijajac doskonaty jak na tarnte czasy engine (mozna

bylo spogladac w dowolna strone, a nie tylko w lewo i prawo), wprowadzil

obiekty 3D (slynne krzesla, stoly, komputery) i byl pierwsza gra tego typu,

ktöra stawiala GLÖWNIE na fabule. Gra niezwykle skomplikowana, miala w
sobie sporo z przygodöwki. W Descencie jako pierwszym skuteeznie zasto-

sowano System klient-server l wprowadzono „pokoje nad pokojami" oraz

przeciwniköw 3D. Dlaczego wiec wspominam o tym przy okazji Future Sho-

cka? Poniewaz w Descencie zrezygnowano z grawitaeji, a to bardzo ulatwia-

lo obliczenia. Zauwazcie, ze choc gra miala o wiele bardziej zlozone mapy

niz np. Doom, chodzila plynnie nawet na stosunkowo slabych komputerach.

Unreal byl pierwsza gra FPP, z ktörej starano sie zrobic cos w rodzaju

filmu interaktywnego. Naszpikowano ja. predefiniowanymi sekwencjami

(ktöre tak bardzo zaskoczyly wszystkich recenzentöw piszaeych o Half-Life),

dzieki czemu graez czul sie bardziej zwiazany z jej swiatem. Gdy pierwszy

raz uslyszalem strzaly i wrzaski, dobiegajace spoza nie domknietych drzwi,

autentycznie sie balem. Przeciwnicy zaezeli naprawde WYKAZYWAÖ inteli-

geneje. Potrafili wycofac sie z walki, gdy wiedzieli, ze przegrywaj^, i scho-

wac sie za rogiem. W Half-Life SI poswiecono bardzo wiele uwagi. Oddzialy

Specjalne potrafiq autentycznie zaszczuc gracza, ale nie jest to cos nowego.

Nie zaskoczylo mnie tak jak w Unrealu.

Poza tym grafika Unreala jest nieprawdopodobnie bogata. To jedna z

najpiekniejszych gier, jakie kiedykolwiek powstaly. Z tych powodöw nie

robia^ na mnie wrazenia entuzjastyczne recenzje Half-Life, z ktörego robi sie

zaböjce wszystkich innych FPP. Oczywiscie nie zmienia to faktu, ze gra jest

doskonala, moze weiagnae l dostarezyc mnöstwo przyjemnosci.

Ciach

Za miesiac postaram sie opowiedzieö, dlaczego jestem niepoczytalny

i co z tym wspölnego ma Lara.

ZooltaR
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Sporo sie dzieje w rolplejowym swiatku, a na

tamach komputerowych pism oraz w Internecie

coraz czesciej pojawiaja. sie zapowiedzi kolejnych

nowych programöw. W tym numerze macie okazje

przeczytaö az trzy recenzje gier role-playing (Bal-

dur's Gate - str. 24, Return to Krondor - str. 39,

Ikarus - str. 38), tnumfy swieci Fallout 2, a cia.gle

czekamy na wiele innych tytuiöw.

Oto co ciekawego zobaczymy, wedlug zapowie-

dzi dystrybutoröw, jeszcze w tym roku: Might &
Magic VII (3DO), Legend of the Five Rings: Ronin

(Activision), Vampire: The Masquarade (Activision),

Diablo II (Blizzard), Elysium (Cavedog), Good & Evil

(Cavedog), Revenant (Eidos), Ultima Ascension (Origin), Wheel of Time (GT

Interactive), Anachronox (Ion Storm), Planescape (Interplay), Stonekeep 2

(Interplay), Legend of Blade Master (Ripcord Games), Majesty: Empires of

the Darklands (Ripcord Games), Middle Earth (Sierra; tylko wersja siecio-

wa), Everquest (Sony; tylko wersja sieciowa), Nox (Virgin), Wizardry 8

(TopWare), Swords & Sorcery: Come Devils, Come Darkness (Virgin), Lands

of Lore 3 (Westwood).

Oczywiscie, tylko niektöre z tych programöw zapowiadane sa. jako „czy-

ste" RPG. Wiekszosc to beda. mieszanki, czyli potaczenie role-playing ze

strategia, przygodöwka. lub gra. akcji. Ale i tak widac, ze na rynku cos sie

ruszylo, choc ze wzgledu na zawirowania dotycza.ce firm-wydawcöw trudno

przewidziec, co stanie sie z takimi tytulami, jak Wizardry 8, Nox czy Swords

& Sorcery (zwröccie uwage, jak pieknego podtytulu dorobita sie juz S&S).

Baldur's Gate

Bardzo interesujaco zapowiada sie premiera Baldur's Gate (byc moze,

gdy czytacie te slowa, juz sie odbyla), poniewaz bedzie to gra calkowicie

spolszczona. A material byl nielichy, trzeba bylo przetlumaczyc okolo 1500

stron maszynopisu! To mniej wiecej objetosc 3 dose grubych powiesci. Do

gry dolaezona jest tez ksia.zka wydawnictwa ISA, ktöre opublikowalo juz

kilkanascie powiesci i zbioröw opowiadari ze swiata Forgotten Realms,

w ktörym toczy sie akcja Baldur's Gate.

Bratem udzial w tlumaczeniu Baldur's Gate i, niestety, znam juz wszyst-

kie mozliwe zakoriezenia gry, co zapewne odbierze mi troche przyjemnosci

z samego grania. Poznalem tez program „od podszewki", czytajac listy dia-

logowe. Baldur's Gate jest bardzo nietypowa pod jednym wzgledem, Otöz

mamy do czynienia chyba z pierwszym RPG, w ktörym trzeba zwracaö baez-

na. uwage na to, co sie möwi. Akcja moze potoczyö sie zupelnie inaezej w
zaleznosci od tego, jak przeprowadzimy rozmowy z NPC-ami. Jezeli dialog

skierujemy w zla. strone, nigdy nie uzyskamy pewnych informaeji, nie zosta-

niemy poproszeni o wykonanie pewnych zadan lub nie zyskamy cennych

sprzymierzeficöw. NPC-e, niezadowoleni z tego, co möwimy, moga spokojnie

odejsö albo nawet zaatakowaö. I zamiast zwerbowaö nowego czlonka druzy-

ny, grupa sciqgnie sobie na glowe kolejnego wroga.

Spotkalem na przykiad postaö, ktöra wydawala sie idealnym obiektem

do ubicia. Po pierwsze - facet atakowal swoieh rozmöwcöw, po drugie -

zabicie go nie niszczylo reputaeji, na dodatek (to po trzecie) przynosilo

sporo punktöw doswiadezenia. Tymczasem, kiedy czytalem sciezki dialogo-

we okazalo sie. z© postaö ta moze jeszcze zaistnieö (i to w pozytywny spo-

söb) w calej historii. Podobnie bylo z pewnym bezczelnym osilkiem w knaj-

pie. Umiejetnie przeprowadzona rozmowa dawala dodatkowe punkty do-

swiadezenia - byla to nagroda dla cierpliwych, ktörzy nie chwytaja. zbyt

predko za mieez. Tak wiec pewien jestem, ze o grze bedzie sie sporo pisaö

i dostaniemy wiele listöw z propozycjami, jak rozmawiaö z NPC-ami, jak

skompletowaö najlepsza. druzyne itp.

Jesli cheeeie poznaö ocene gry, odsylam Was do recenzji na str, 24.

[Na CD-a w katalogu \ROZNOSCI\ znajdziecie tez pliki MP3 z przykladowy-

mi kwestiami po polsku - Zgr.]. Niestety, mam podobne odezucia, jak jej

autor - zawiodlem sie na grze, spodziewalem sie czegos innego po tak

glosno reklamowanej produkeji, bijacej w dodatku rekord rozmiaröw wsröd

komputerowych RPG (5 kompaktöw, tego jeszcze nie bylo!).

Might & Maoic VI

Nie do kofica zgadzam sie z ocena Jacka Piekary dotyczaca M&M VI.

Moim zdaniem, jest za wysoka. Oczywiscie lozumiem. ze autor stesknil sie za

jakimkolwiek dobrym RPG, ale 95% oznacza, ze gra jest wiecej niz genialna

i tylko 5% (czyli niewiele) brakuje jej do noty. „TAK1E] OCENY NIGDY ]\Jt

NIE PRZYZNAMY"! Tymczasem, co zabawne, autor tej oceny rozprawil sie z

samym soba w nr. 11/98, poddajac swe zachwyty miazdzacej krytyce. W tej

dyskusji zdecydowanie bardziej przemawialy do mnie argumenty Sceptyka

niz Entuzjasty.

Ostatnio jeszcze jedna wiadomosc zniechecila mnie nie tyle moze do

samej gry, ile do jej twörcöw. Otöz przeezytaiem, ze nie bedzie patcha umoz-

liwiajacego korzystanie z akceleratoröw Przedtem firma zapowiadaia. ze

taki patch na pewno sie ukaze

Slawomir Stankiewicz

M&M VI dostarezyta mi wielu dziesia.tek godzin znakomitej rozrywki

i jestem pewien, ze - chociaz ja. skohezytem - jeszcze do niej wröce, gdy

tylko czas pozwoli. Oczywiscie, bledy istnieja, tym bardziej wiec fakt, ze

M&M VI daje tyle dobrej zabawy, jest prawdziwym ewenementem. Nato-

miast sprawa patcha to rzeczywiscie rozezarowanie. Sam czekalem z zacie-

kawieniem na dostosowanie M&M VI do nowoczesnych standardöw grafiez-

nych, a tu... kicha. Na szczescie Might & Magic VII, nad ktöra. obeenie

praeuje New World Computing, bedzie obslugiwaö akceleratory 3D. Kiedy

program sie ukaze, nie wiadomo. Möwilo sie o wiosnie, potem o lecie tego

roku, ale za najbardziej realny termin uwazam Gwiazdke- Czyli jeszcze pra-

wie rok. Chlip. chlip.

Fallout 2

Fallout 2 nie mial juz dla mnie uroku czeäci pierwszej. Program bardzo

rozbudowano, ale, czy ja wiem... Jakos ani intryga. ani bohaterowie nie weia-

gneli mnie na dobre. Gralem, skonezylem. wykonaiem mnöslwo questöw

(nie wszystkie. ale prawie wszystkie), ale nie przychodzilem do domu opa-

nowany tylko jedna mysla: grac, grac, grac (wlaieiwie to trzy myäli). A tak

wlasnie bylo w przypadku cze^ci pierwszej. Moze Fallout byl po prostu bar-

dziej zwarty, a przez to stwarzal atmosfere, ktörej, moim zdaniem, zabraklo

w kontynuaeji? W pierwszej cze&ci wszystkie miasta, osady i wazniejsze po-

stacie znaiem jak wiasnych piec palcöw, w czeäci drugiej nie bylo juz takiej,

hm, intymnej atmoslery. Wielki swiat, wiele podrözy i nawet interesujaeych

misji, ale akcja nie wciagnela mnie az tak. A moze (tfu, tfu!) to ja sie zesta-

rzalem?

SldBob

Pytanie, ktöre zadajesz na kortcu, jest dose charakterystyczne. Mysle

jednak, ze Twoje rozezarowanie wynika z faktu, ze tak polubiles pierwsza,

cze^ö, iz po drugiej spodziewales sie jakiegos totalnego odlotu. Tymczasem

okazalo sie, ze mamy do czynienia z bardzo przyzwoitym i niezbyt juz ory-

ginalnym programem, w dodatku obcia.zonym wieloma bledami. Gra jest

nadal ciekawa, wcia.gaja.ca, intrygujaca, z rozbudowanym scenanuszem, ale

stracila juz urok nowosci. Fallout byl odkrywaniem nowego swiata, Fallout 2

- tylko przypomnieniem

s
IV

I
(9

Konkurs - rozwiazanie

Czas oglosiö wyniki i zwyciezce naszego malego konkursu z nr. 1 1/98.

Oto odpowiedzi na pytania:

1. Luther jest synem wiedzmy Scotii.

2. Akcja Eye of the Beholder rozpoczyna sie w miescie Waterdeep.

3. Na terenach Dragonsand wznosi sie Tomb of Varn, czyli piramida.

W losowaniu wziely udzial kartki z prawidlowymi odpowiedziami i oka-

zalo sie, ze nagrody otrzyma Przemek Furgacz z Bytomia. Przypominam, ze

nagrodami sa. gry: cykl Ishar (czesci od 1 do 3), Shadowcaster oraz Blade

of Deitiny Mam nadzieje, ze juz niedlugo zaczniemy urzadzaö w Gildii

konkursy co miesiac, a nagrodami beda. nowsze programy. Cöz, trzeba sie

modliö do Lathandera.

st. areymag sztabowy Erectus Magnificus
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Motto:

W mlodym wojowniku zabitym przez wroga, roz-

sxarpanym przez ostry braz, wszystko jest odpowie-

drde, wszystko jest piekne.

Homer

K ^^^^^^^^^ Witam Was w trzecim tegorocznym wydaniu EKG.

9
| mmm mm^ Na poczatek przyjmijcie (wszyscy, ktörych to dotyczy)

przepro3iny za opözrüenia w wysylaniu nagröd. W tej

chwili wszystkie nagrody dotarty juz do adresatöw,

tLI I HillIV wiec mam nadzieje, ze wybacza. to przedluzone oczeki-

KLUB wanie. Winni karygodnych zaniedbaii oraz malwersacji

GBIERMO111 (dwöch szeregowcöw, kapral oraz sierzant) zostali zde-

gradowani, sprawiedliwie osadzeni i zakopani we
wspölnym grobie. Natomiast generalissimus Böcevau otrzymai nagrode za wykry-

cie spisku,

Listy

/. tle sie dzieje w paiistwie dunskim. To chyba najczarniejszy dzieh w moim

zyciu. Na CD nie ma EKG. OczywiScie winni tego dranstwa musza by6 rozstize-

lani, ciala ich powinny byt wystawione na zer ptactwa i zwierzyny, a ich koäci

bieliö sie na röznych polach bitew. bo nie sadze, aby nie bylo zadnych scenahuszy

do zamieszczenia. Mam nadzieje, ze taka kara skutecznie zniecheci innych do

robienia tego rodzaju bezecehstw. Znowu EKG musi cierpied za innych. Cale

szczeäcie, ze klub zostal na zöltych kartkach. bo to juz bylby koniec.

Adam Owsiejczuk

Punkt pierwszy regulaminu EKG CD möwi: wszystkie nieszczescia sa. wina.

naszego CD-ROM Managera. Punkt drugi möwi: jesli jakims cudem jakies nie-

szczescia nie sa. wina. Managera, to oznacza, ze sa. sukcesami. [W tym wypadku

sukces polega na tym, ze gen. B. kacika nie przygotowal w terminie, dzieki

czemu mial czas potarzac sie w wyrazach uznania i pogrzac w blasku glorii.

Natychmiast skoczylo mu morale - Zgredaktor.]

// Mysle, ze 2 kolumny to dla EKG o wiele za malo. Tyie samo ma Klub

Sportowy, a ile pilek kopanych czy rzucanych pojawia sie co miesiac? Jak ze trzy,

cztery w ciagu roku, to juz /est dobrze. Tyle strategii ukazuje sie w ciagu tygodnia!

Sadze, ze mektöre osoby do napisania do EKG moze zniechecac fakt, ze ich

materiafy i tak nie zostana zamieszczone z braku miejsca. Sam miaiem ochote

kilka razy skrobnac pare porad, ale balem sie. ze tekst wyladuje w koszu.

Robert Tarnowski

Dwie kolumny to nie jest znowu az tak malo (przy tej czcionce to ok. 20 kB

tekstu w formacie ASCII). Poza tym prawie zawsze mozemy dostac jedna. dodat-

kowa. kolumne, jesli bedzie duzo dobrych materiaiöw - a z tym jest juz röznie. Sa.

miesia.ce tluste, gdy przychodzi sporo tresciwych listöw, sa. i chude - listöw tyle,

co kot naplakal. Sadze, ze nigdy jeszcze sie nie zdarzylo, by fachowe porady do

jakiejs gry nie znalazfy sie w EKG (chyba ze pisalismy na ten temat wczesniej).

A kiedy gra jest nowa, to szanse na ukazanie sie tekstu rosna.. Qak widac z tresci

EKG, nie jest to warunek konieczny - Zgr
]

StarCraft - obrona Terran

Terranie, z ktörymi mial okazje walczyc H.W. Akeley. nie byli chyba zbyt

dobrymi przeciwnikami. Skoro mieli dwa budynki Koszar i tylko 2 Marines [kiedy

wrög atakowal ich 12 Zerglingami - gen. B.] - to znaczy, ze ich Koszary nie

pracowaly przez wiekszosc czasu. W trakcie budowania drugich Koszar mozna

wytrenowac trzech Marines. Terranie moga. miec Koszary najwczesniej w 2 minu-

cie gry. Ten czas obejmuje produkcje 3 SCV (zaczyna sie z czterema, ale dopiero

siödmy zaczyna budowac) i od tego momentu Terranie moga. produkowac Mari-

nes non stop i tej czynnosci powinni sie podporza.dkowac. W drugiej kolejnosci

nalezy robic nowe SCV, ktöre musz^ wzi^c sie za budowe Supply Depot.

Moim zdaniem drugie Koszary nie sa. przydatne. Biora.c pod uwage koniecz-

nosc postawienia Bunkröw, Akademii, Rafinerii i innych budowli (oraz dokonania

ulepszen), Terranie nigdy nie sa. w stanie wykorzystaö w 100% podwöjnych Ko-

szar. W dalszej fazie bardziej oplaca sie zbudowac Fabryke i mozliwie najszyb-

ciej zaczac produkcje Siege Tanköw. Nawet z pojedynczymi Koszarami mozna

miec szybko HORDY Marines. W 5 minucie moja. baze chronia. 2 Bunkry, ktöre 12

Zerglingöw zjadaja. na sniadanie. A dwa Bunkry z ulepszeniem zasiegu Marines

i wsparciem Siege Tank sa. w stanie przerobic na psi^ karme kazda. liczbe

Zerglingöw.

W przypadku obrony Terran ogromne znaczenie ma rozklad budynköw. Sta-

wianie Bunkra blisko Koszar i zlöz to podstawa. Pamietajmy, ze kiedy jakas bu-

dowla znajdzie sie poza ochronnym parasolem Bunkröw, w ostatecznosci mozna

ja po prostu podniesc. Nie powinno sie röwnomiernie rozmieszczac Bunkröw

woköl bazy. Przeciwnie, nalezy „ogniska oporu" tworzyö w kluczowych punktach,

a takze dysponowac grupa. szybkiego reagowania, w kazdej chwili gotowa. do

udzielenia wsparcia w dowolnym miejscu. Celem ataköw wroga beda. nasze SCV,

Koszary, Fabryki i HO. Dlatego na obrzezach najlepiej mieö Depoty, stawiane

obok siebie w postaci „litych muröw". Wszystkie przejscia prowadza.ce do wne-

trza bazy powinny prowadziö obok naszych Bunkröw. Choc generalnie pola ognia

naszych „ognisk oporu" powinny sie stykaö, czesto warto zwiekszyö odleglosc

miedzy nimi, a w srodku wstawiö pojedynczy Bunkier. Duzo zalezy od konkremej

sytuacji.

Ani Zerglingi, ani Hydraliski nie stanowia. dla Terran realnego zagrozenia. Do

przeprowadzenia skutecznego ataku trzeba ogromnej ich liczby, a to przeciez

niemalo kosztuje. Na Mutaliski i Guardiany ludzie maja. doskonala. odpowiedz w
postaci niewidzialnych Wraithöw oraz Science Vesseli ze zdolnosciq Irridiate,

doskonala. przeciw zwartym ugrupowaniom. Rush Ultralisköw jest juz dla terrari-

skiej obrony prawdziwym wyzwaniem, ale po pierwsze - Ultralisk jest kosztowny,

a trzeba ich wiele, aby atak sie powiödi, po drugie - Ultraliski mozna latwo

„rozkawalkowaö" z powietrza l po trzecie - porza.dny Terrarun zawsze ma pod

reka. kilka SCV, ktöre na biezaco naprawiaja. uszkodzenia. Najbardziej klopotliwy-

mi Zergami sa. chyba Krölowe l Defilery. Trzeba sie wykazac refleksem i dobrym

rozpoznaniem.

Podstawowy problem Zergöw: w przeciwieiistwie do Terran nie moga. jedno-

czesnie budowaö armii i fortyfikowac sie. Chca.c szybko wystawic duza. liczbe

Zerglingöw czy Mutalisköw, Mözgowiec musi chwilowo zrezygnowaö z budowy

nowej kolonii. Jezeli jego rush sie nie uda, musi sie üczyc z terrariskim kontrata-

kiem, ktörego przy braku instalacji obronnych nie bedzie w stanie powstrzymac.

Jesli natomiast zadba o rozbudowe linii obronnej, da Terranom oddech, ktörego

tak bardzo potrzebuja.

Jacek Wesolowski, 3 bateria obleznlcza Strazy Obywatelskiej Mar Sara

PS Zawsze gram Terranami! Terran rz^dzi, Terran radzi, Terran nigdy Was

nie zdradzi!

Obrony Terran cia.g dalszy

Cöz, nie potrafie zachowaö spokoju ducha (ostatnio i tak mi go brakowalo po

niektörych listach na temat StarCrafta), gdy czytam ewidentne oszczerstwa na

temat mojej ulubionej rasy. List H.W. Akeleya to doskonaly przyklad .StarRasi-

zmu". Zaczynamy wiec Obrone (wszak do tego Tenanie sa. powolani).

Kiedy dojdzie do mnie 12 Zerglingöw przeciwnika, to owszem. mam Bunkier

w budowie i dwöch Marines. Prawda. Ale do tego mam jeszcze jeden Bunkier,

bynajmniej nie w budowie. I obaj moi zomierze sa. juz w bunkrze tak usytuowa-

nym, zeby Zerglingi musiary atakowaö jego albo Command Center (nie moga.

atakowac SCV). Wystarczy, ze bazy sa. odlegle o „trzy ekrany" - to l tak bardzo

niewiele. Przyklad? Mapa Challenger - calkiem spora odleglosc, choc raczej

mala mapa.

Dalej. „Dopuszczenie Terran do rozbudowania zle swiadczy o umiejetno-

sciach gracza". Czy naprawde jestem tak ograniczony l nie rozumiem? Moze po

prostu gram ze slabymi graczami? Jezeli w rozgrywce bierze udzial dwöch do-

brych graczy, to MUSZA sie rozbudowaö: rush to znacznie czesciej porazka niz

sukces, a wtedy traci sie bardzo wiele (niby 100 rruneralöw to malo, ale jak sie

ma o 100 za malo na nastepna. Hatchery, to sie czeka i czeka). W rozgrywkach

na duzych mapach nie ma najmniejszych szans, aby rush zniszczyl Terran. I juz

nie möwie o tym, ze „nie ma najlepszej rasy". Powiem maczej - nie ma najslab-

szej.

Jezeli chodzi o Protossöw, to w grze 1/1 nie ma NAJMN1EJSZEGO sensu

budowa Marines - moze jednego, a potem tylko i wylacznie Firebaty. A sztuczka

z ominieciem Bunkröw tez sie nie udaje, bo Bunkry stawiam miedzy SCV, kolo CC
i mineralöw. Tak, teraz pewnie ktos sobie pomysli: przeciez trzeba miec Akade-

mie. Owszem. Ja rozbudowuje sie przeciw Protossom tak: 4 SCV, Academy, Bar-

racks, Rafinery, Bunker, Firebat, Supply Depot. Kiedy mam Bunkier z trzema lub

czterema Firebatami, Protossi posiadaja. nie wiecej niz trzech Zealotöw. Kiedy

wpada do mnie „10 Zealotöw", mam juz dwa Bunkry po czterech Firebatöw -

Zealoci nie maja. szans. Owszem, rozwalaja. mi budynki. Tutaj wiele zalezy od

ukladu budowli, ale mozna sie obronic przed Zergami i Protossami - a nawet

WYGRAC (mesamowite, prawda?).

Jesli ktos chcialby dalej rozsiewac falszywe plotki na temat Terran, zapra-

szam go na spotkanie w sektorze New Gettysburg - mozna stworzyc arrnie za

10 000 mineralöw l 6000 gazu. Zobaczymy, kto wygra. Podobno nie nie powstrzy-

ma Guardianöw i Mutalisköw. Zalozymy sie? Zauwazytem, ze niektöre opinie na

temat rozgrywki multiplayer dotycza. szybkosci normal, a „nawet" fast. Prosze

mnie nie rozsmieszac - na batku gralem tylko na fastest, a po IPX-ie najwolniej

na faster. A i tak jakims cudem udawalo mi sie „rzucac czary" - to okreslenie nie

pasuje mi i wole sformulowanie „speejalne zdolnosci". A wlasnie zdolnosct s^ sila.

Terran.

Allatar Ailaos, Commander of DarkBlade Battlecruiser

W przyszlym miesiacu zaczniemy nowy konkurs, wiec szykujcie broii!

generalissimus Böcevau w imieniu Kolegium Pola.czonych Sztabow
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Witam po raz kolejny w naszym Aeroklubie. Sta-

lo sie tradycja, ze wszelkie periddyki zamieszczaja.

podsumowanie minionego roku. AG jest periody-

kiem nie gorszym niz inne, wiec zaraz tradycji sta-

nie sie zadosc. Tytul wyda sie Warn pewnie znany,

podobienstwo jest jak najbardziej zamierzone. „Ra-

porty z oblezonego miasta" byty publikowane w Top

lCD||Ul ID Secret w czasach pionierskich dla rynku gier w

rfimmnin Polsce. Rok 1998 byl jednoczesnie pionierski i prze-

UHIIlDlCnH lomowy dla srodowiska symulotniköw. Ale przejdz-

my do rzeczy.

Raport 2 oblezonego lotniska

Dlaczego wlasciwie poprzedni rok byl pionierski? No cöz, 365 dni temu

nie bylo tak naprawde kontaktu miedzy miloänikami symulatoröw w Polsce.

Co prawda istniai Club Simulator na lamach Gamblera, ale prowadzil ogra-

niczona dzialalnosc. Tak samo bylo w sieci. Teraz trudno w to uwierzyc, ale

rok temu znalezienie partnera do gry wymagalo przyuczerua kolegi ze szkol-

nej lawy do obslugi joya.

Pierwsza oznaka, ze idzie nowe, byla strona „Wirtualne Skrzydla", prowa-

dzona przez Pawla „Rokiego" Rokoszaka. Zaczynal od zera, ale dzieki duze-

mu nakiadowi pracy oraz zapalowi zgromadzil grupke symulotniköw, ktöra

aktywnie wlaczyla sie w prowadzenie strony oraz zycie naszej spotecznosci.

Roki jest röwniez zalozycielem jedynego aktywnego dywizjonü internetowe-

go. Lataja na F-22 ADF z DID, podejmowali nawet pröby walki z zagranicz-

nym dywizjonem. W nowy rok Wirtualne Skrzydla wchodza z nowym adre-

sem: www.akrzydla.com. Zycze Rokiemu duzo szczescia, tyle samo lado-

wan co startöw oiaz wielu zestrzelen. Dzieki za kawat dobrej roboty.

Nie od rzeczy bedzie wspomniec o „Bimberze", organizatorze pierwsze-

go ogölnopolskiego turnieju symulotniczego w sieci, oraz o „AirWolfie",

autorze wielu doskonarych stron internetowych. Na to, co dzieje sie w na-

szym swiatku, znaczacy wpryw maja. tez Darek „PikAce" Tymiriski oraz Ro-

bert „Kosa" Postowicz. Zainicjowali Polski Turniej WarBirds, ktörego efekty

przeszly chyba ich najsmielsze oczekiwania (moje tez). Woköl turnieju oraz

jego stron skonsolidowala sie bardzo aktywna grupa fanatyköw lotnictwa

okresu II wojny swiatowej. Co najmilsze, wiekszosc z nich to ludzie, o

ktörych przedtem nie bylo nie slychac. Po zakonczeniu turnieju zamierzaja.

stworzyc serwer poswiecony grom z okresu WWII. Im wszystkim, a zwta-

szcza organizatorom, chcialbym podzi^kowac oraz zlozyc najlepsze zycze-

nia na nowy rok. No i na koniec - pewna. role w naszym swiatku odegrala

„Danger Zone" nizej podpisanego, Najwazniejsza czescia, tej strony byla

chyba lista pilotöw, ktöra mozna teraz znalezc na stronie AG.

We wrzesniu, dzieki namowom Yennefera oraz przychylnosci Alexa, na-

sza tröjka (Gunman, Yen i ja) podjela sie pisania o symulatorach dla Gam-

blera. Tak oto powstal Aeroklub Gamblera. W okresie wakacyjnym przelo-

mem byla demonstraeja engine'u grafieznego stworzonego przez Roberta

HKose" Postowicza na potrzeby pierwszego polskiego symulatora. O epoko-

wosci tego zdarzenia chyba nie musze nikogo przekonywac. Opröcz tego

mialo miejsce jeszcze wiele mniejszych lub wi^kszych iniejatyw i zdarzeh.

Jesli kogos pominajem, bardzo przepraszam, to z powodu mojej niewiedzy

lub zapominalstwa, a nie z braku dobrych checi.

W ciagu tego roku przeszlismy dluga. droge, a wszystkie znaki na ziemi

i niebie wskazuja, ze nastepny rok bedzie jeszcze lepszy. Czego sobie i

Warn zycze.

Smutne fakty dotycza.ee Pierwszego Turnieju WarBirds - a raezej jego

uezestniköw.

Walka turniejowa byla moja. czwarta potyczka online, wiec nie wyszla mi

dobrze W treningach nie mogiem braö udzialu ze wzgledu na problemy z

kompem. Teraz jednak to nadrabiam - podobno bardzo szybko :). Ale dla-

czego tak wielu pilotöw zglosilo sie do turnieju, a nie stoczylo nawet poje-

dynköw cwiczebnych? Stracili zapal, gdy pierwszy raz dostali w tylek? Tak

jest zawsze - lyzwy, rower, WarBirds ;). Ja pierwsza. walke stoczylem z Dezer-

terem i przegralem cos kolo 10:1 (raz fuksem wygraiem w pojedynku czolo-

wym). Teraz czasami pokonuje Lugera, Frodo, Barta i Deza, choö oni tez daja

mi w kose; chcialbym stoczyc pojedynki rowniez z innymi. Mam nadzieje, ze

ci, ktörzy mieli brad udzial w turnieju. a nie rozegrali zadnego pojedynku,

czuja choö troche zalu i wstydu - wszyscy uezestnicy cieszyli sie z mozliwo-

sci duzej zabawy, a oni tak ich rozczarowali. Miejmy nadzieje, ze to sie

zmieni.

Antek „Goryl" Gostynski UIN 302 20 61

jest duza liczba pojawiajacych sie na turniejowej liäcie dyskusyjnej postöw

z relacjami z walk albo „pogrözkami" i zapewnieniami o szybkim rewanzu.

W naszym wspanialym kraju, gdy ktos rzuci idee, to natychmiast znaj-

dzie sie grupa zapalehcbw, jej propagatoröw. Niestety, gdy przechodzi do

konkretöw (w tym wypadku do walk turniejowych) - entuzjasci znikaja. w
tajemniczy sposöb i milknq. Od ludzi mysla.cych wymaga sie minimum odpo-

wiedzialnosci. Zapisanie sie do turnieju to deklaracja udzialu, rozgrywania

walk w przepisowym terminie itd. Jesli ktos wie, ze nie da rady - niech sie

po prostu nie zapisuje.

Gorylowi zycze wielu wspanialych walk i gratuluje wlaseiwej postawy

moralnej. Powodzenia.

Przejdzmy do milszych tematöw. Tow. Luto ma glos.

Witam Szanownych Towarzyszy w Boju

Jestem pod ogromnym (no, duzym) wrazeniem „Nieba dla kazdego -

cz. 2". Podejrzewam, ze dzieki barylee, dzwonowi czy tez agrafee möj Sza-

nowny Kolega w Boju IceMan nie bedzie juz tak dominowal w naszych po-

tyczkach Latamy czesto we trzech: IceMan, Moonwolf i ja po IPX (u Moon-

wolfa w pracy), dodatkowo kazdy z nas ewiezy indywidualnie w domu. Jed-

nakze wspominany przez Szanownych Towarzyszy Suchoj jest chyba jeszcze

poza naszym zasiegiem. Na razie zadowalamy sie USNF '97 lub Fighters

Antology. Mam do Was kilka pytaft:

1 Czy jest mozliwosd latania w USNF w Sieci na polskich serwerach?

2. Gdzie znajduje sie Granet i jakie zasady tarn obowiqzuja?

3. Czy znacie ciekawe strony dotyczace lotnictwa wojskowego?

Luto

Dziekujemy za pochwaly. Motywuja. nas do dalszej wytezonej pracy.

Teraz odpowiedzi na pytania.

Ad 1. Gra USNF nie ma dedykowanych serweröw ani w Polsce, am
nigdzie na swiecie. Za to Fighters Antology jest obslugiwana przez

kilka serwisöw internetowych. Najwazniejszy z nich to firmowy

serwer EA i Janes. Szukac go nalezy pod adresem

www.janes.ea.com. Tarn tez mozna pograc w inne produkty tej firmy,

np. IAF, F-15 lub WWII Fighters. Opröcz tego rozgrywki w FA

obsluguje bodajze MPlayer (www.mplayer.com).

Ad 2. Granet znajduje sie przy ul. Pereca 2 w Warszawie. NajproSciej

trafic tarn od ronda ONZ, idac w kierunku gieldy przy ulicy

Grzybowskiej. Szyldu z napisem „Granet" nad wejsciem nie sposöb

nie zauwazyö. Jakie obowia.zuja zasady? Po pierwsze - nie klniemy,

po drugie - nie kasujemy Quake'a. Po trzecie - mozemy przynosiö

wlasne joysticki oraz gry.

Ad 3. Proponuje zajrzec na strone AG online (ag.gambler com.pl). To

dobre miejsce do rozpoczecia wedröwki.

Tyle listöw na dzisiaj. Pod patronatem AG ruszyla lista dyskusyjna po-

swiecona symulatorom. Zachecam posiadaczy modemöw. aby zajrzeli na

strone Aeroklubu (ag.gambler.com.pl) oraz zapisali sie na nasza liste.

Aby to zrobic, nalezy pod adresem majordomo@>uncp.polbox.pl wyslac

list zawierajaey slowa subscribe hangar-gambler a nastepnie poczekac,

az serwer przysle linijke kodu, ktöra. trzeba mu odeslac. Od tej pory beda

do Was przychodzic listy uezestniköw. Glos mozna zabrac, wysylajac list

pod adresem hangar-gambler@nucp.polbox.pl

Na koniec mala ciekawostka. Panuje przekonanie, ze AIM-120 i Phoenix

to rakiety, ktöre odpala sie w kierunku namierzonego celu. Potem wylacza

sie radar, szybko zawraca i jeszcze szybciej leci na lotnisko. Otöz jest to

tylko pöl prawdy. Rzeczywiscie, pociski mozna odpalic w ten sposöb. Beda.

lecialy w kierunku domniemanej pozycji celu, kierujac sie bezwladnoscio-

wym systemem nawigacyjnym, a po dotarciu w wyznaczone miejsce urucho-

mia. radar i zaezna. szukac celu. Problem w tym, ze zanim pocisk doleci w
zaprogramowany punkt przestrzeni, wrög moze zmienic kurs i znalezc sie

zupelnie gdzie indziej. Otöz aby zwiekszyö celnosc, nalezy caty czas trzy-

mac cel w wiazce radaru. Dzieki temu pocisk w polowie drogi otrzyma

zaktualizowane dane o polozeniu celu. Wlasciwie zaden symulator nie prze-

widywal takiej opeji. Jak twierdzi Yennefer, Falcon 4.0 juz to symuluje.

Gen.TopGun (topgun@gambler.com.pl)

PS W nr. 1/99 zostalo blednie wydrukowane nazwisko Roberta „Kosy"

Postowicza. Wszystkich Czytelniköw i samego Roberta serdeeznie przepra-

szam

s
9

o

Przedstawiony problem dotyczy, niestety, wiekszosci imprez, nie tylko

internetowych. Na pocza.tek chcialbym zauwazyc, ze wielu doskonalych pi-

lotöw toczy swe walki zaröwno turniejowe, jak i treningowe, czego wyrazem
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Klub Sportowy Gambler powoli staje sie monote-

matyczny. Coraz wiecej miejsca zajmuja managery

i tylko managery. Wprawdzie zwolennicy zreczno-

sciowej pilki noznej, koszyköwki i hokeja manifestu-

ja swoje zainteresowanie grami sportowymi, ale

robia to niezbyt skutecznie. Przysylanie zapisu bra-

mek i koszy jest oczywiscie pozadane (patrz kolek-

cja na naszym CD), ale oczekuje röwniez bardziej

literackiego podejscia do tematu.

Do klawiatur, Panie i Panowie!
SPORTOUJV

cnmBLER
Sekcja wyscigöw samochodowych

Wyscigi samochodowe po dlugiej nieobecnosci wracajq na lamy KSG.

(Mam nadzieje, ze pamietacie jeszcze konkurs „Screamer 2".) Wracaja.,

poniewaz nie moglem przejsö obojetnie obok tak wspanialej gry, jak Colin

McRae Rally. Wy zapewne röwniez, wiec zapraszam do korespondencyjnej

rywalizacji.

W ramach doskonalenia jazdy, duzo czasu spedzam ostatnio na pierw-

szym etapie rajdu Nowej Zelandii o nazwie Wellsford. Przedstawiam nasze

czasy (moje i Kaczego), uzyskane na poszczegölnych odcinkach specjal-

nych oraz najlepszy przejazd calego etapu. Uzyskalismy je, jezdzac w naste-

pujacej konfiguracji:

Samochöd Subaru Impreza WRC
Poziom trudnosci Intermediate

Tryb gry Time-Trial

Sposöb sterowania Klawiatura

Skrzynia biegöw Automatyczna

Tyres Dry Grooves

Suspension Medium Suspension

Brakes Even Brakes

Steering Medium Sensitivity

Gear Ratio Max Speed

Rekordowy przejazd Najlepszy czas t

OS 1 0:19,71 min 0:17,99 min

OS 2 0:18,20 min 0:17,12 min

OS 3 0:20,20 min 0:19,88 min

OS 4 0:15,59 min 0:13,83 min

OS 5 0.13,68 min 0:13,36 min

ose 0:19,76 min 0:17,72 min

OS 7 0:17,43 min 0:17,43 min

OS 8 0:14,12 min 0:13,52 min

Razem: 2:18,73 min

Jezeli udalo Warn sie osiagnac röwnie dobre rezultaty na etapie Well-

sford, napiszcie do KSG i jako dowöd dolaczcie do listu plik cmrally.cfg

(katalog..\SAVE\) oraz screen z Waszymi czasami. Do sciagania screenöw

polecam program HyperSnap-DX.

Podajcie röwniez swoje ustawienia samochodu i dane personalne (imie,

nazwisko, dokladny adres pocztowy, e-mail, wiek). Najlepsi otrzymaja rocz-

ne prenumeraty Gamblera 2»CD.

Na Wasze listy (zwykle * dyskietki albo elektroniczne) czekam do 10

marca. Stosowanie srodköw dopingujacych i tajnych kodöw niedozwolone!

Uwaga! Przy typowaniu zwyciezcöw wezme pod uwage tylko Waiz
rekordowy przejazd, a nie sume najlepszych czaaöw uzyakanych na OS.

Mimo to nadsylajcle oba zeatawienia.

Liga Manageröw

W tym wydaniu Ligi Manageröw kilka slow o bramkarzach (szkoda ze

nie wiecej - dostalem tylko 3 listy), bardzo interesujacy tekst o ukrytych (i

nie tylko) charakterystykach w CM 97/98, rozwiazanie kolejnego konkurso-

wego zadania oraz... pieniadze. Calkiem sporo jak na jeden miesiac.

O bramkarzach

Dobry bramkarz to 50% wartosci zespolu. Tak sie sklada, ze w CM 97/98

dobrych bramkarzy jest bardzo duzo. Staraj sie na poczatku swojej kariery

kupic golkipera, ktöry bedzie stal w bramce przez kilka sezonöw.

Bramkarza cechuja 3 wspölczynniki: Aerial Ability, Positioning, Shot

Stopping. Dobrego bramkarza szukaj, stosujac takie kryteria:

Aerial ability: powyzej 17

Positioning: powyzej 17

Shot stopping: powyzej 18

Nawet najlepszy golkiper bedzie bezuzyteczny, jesli jego forma spadme

ponizej dobrej. Wystawiajac takiego „cherlaka", bedziesz traciö duzo bra-

mek, a sam bramkarz moze nabawic sie kontuzji. Jedynym rozwiazaniem jest

wpuszczenie zawodnika rezerwowego i czekanie na powröt dobrej formy.

O ile oceny zawodniköw z pola odzwierciedlaja ich umiejetnosci i sku-

tecznosö, to z bramkarzami jest troche inaczej. Otöz ocena golkipera poka-

zuje, ile razy skutecznie interweniowat. Jesli dostaje wysokie noty, znaczy to.

ze Twoja obrona jest nieskuteczna. Jesu zas otrzymuje same piatki i szöstki

- masz bardzo dobrych obroiicöw. Warto po zakonczeniu meczu rzucic

okiem na PLAYER STATS.

Chcialbym przedstawic najlepszych (moim zdaniem) bramkarzy. Dodam,

ze moim faworytem jest Mikael Landreau i gram w ustawieniu wyjsciowym

4-3-3 attacking (styl Passing).

Mikael Landreau Francja 18 lat Nantes

Gianluigi Buffon Wlochy 19 lat AC Parma

Richard Wright Angha 19 lat Ipswich Town

Fabien Barthez Francja 25 lat AS Monaco

Vitor Baia Portugalia 27 lat FC Barcelona

Angelo Peruzzi Wlochy 27 lat Juventus Turyn

Edwin van den Sar Holandia 26 lat Ajax Amsterdam

Darek Celejewski (darcel@kki.net.pl)

Championship Manager 97/98 - charakterystyki

Ci, ktörzy uwazaja, ze Championship Manager jest bezkonkurencyjna

gra w klasie menedzeröw pilkarskich, podkreslaja zawsze jej realizm. Wy-

nika to z faktu, ze firma Sports Interactive bardzo powaznie potraktowala

problem dokladnego odwzorowania pilkarza, zaröwno jego umiejetnosci

czysto pilkarskich, jak i cech charakteru oraz jego miejsca w druzyrue.

Dzieki temu sehe CM mozna nazwaö symulatorem futbolu.

Kiedy CM rozwijal sie i powstawaly nowe wersje, model pilkarza robil

sie coraz bardziej skomplikowany. Dochodzily nowe wspölczynniki opisuja-

ce jego umiejetnosci i inne wskazniki (röwniez ukryte), majace za zadanie

ulepszyc gre, Ze screenshotöw zapowiadajacych CM3 widac jasno, ze zmia-

ny pöjda dalej w tym kierunku.

Dane charakteryzujace pilkarzy mozna podzieliö na 2 grupy: opisujace

umiejetnosci czysto pilkarskie, takie jak wslizg, szybkosö, kreatywnosö, gra

gtowa ltp. oraz definiujace ogölny poziom umiejetnosci gracza, np. jego

potencjal, reputacja. Sa to dane ukryte.

Na poczatek zajmiemy sie cechami widocznymi, ktöre pokazywane sa

po kliknieciu na nazwisku pilkarza. Kazda umiejetnosö oceniana jest w skali

od 1 do 20 (im wiecej, tym lepiej). Podczas calej kariery umiejetnosci nie

zmieniaja sie, z wyjatkiem „strength" l „stamina", ktöre u starych pilkarzy

maleja. Wydawaloby sie to bez sensu, gdyby nie fakt, ze zmieniajq sie ukry-

te cechy majace ogromny wplyw na gre kazdego zawodnika, takie jak:

Big Occasion - opisuje, jak gracz wypada w meczach o wielka stawke,

Character - ma wplyw na zachowanie zawodnika w trudnych chwilach

meczu,

Dirtyneaa - czystosc gry (przy 20 - jedna trzecia sezonu pilkarz spedza

na trybunach),

Conalatency - bardzo wazna cecha, mozna ja zdefiniowaö jako „zdol-

nosö do gry na najwyzszym poziomie". Co wiecej, umiejetnosö ta z czasem

wzrasta (po kazdym sezonie - ale moze tez zmaleö). Tak wiec mlodzi zawo-

dnicy, czesto bioracy udzial w meczu, zaczna graö dobrze szybciej niz tacy,

ktörzy ciagle grzeja lawe.

Kazdego pilkarza opisuje jeszcze kilka innych liczb. Czesö z nich jest

znana i mozna je zmieniaö za pomoca edytora dostarczonego z gra. Nie-

ktöre nie wiadomo co oznaczaja (chociaz zostaly odkryte) - autorzy gry nie

chca. do konca i ze szczegölami podaö dokladnego modelu pilkarza. Naj-

wazniejsze z tych cech to:

Ability - ogölny wspölczynnik charakteryzujacy umiejetnosci gracza

(mozna go traktowaö jako mnoznik), zmienia sie po kazdym sezonie, dla

poprawnie rozwijajacego sie pilkarza (tzn. grajacego cafy sezon i to w od-

powiednio silnym klubie) dazy do maksimum wyznaczonego przez Potential,

a nastepnie - z wiekiem - maleje.

Potential - stala definiujaca maksymalna wartosö Ability, jaka moze (ale

wcale nie musi) osiggnaö zawodnik.

2 dodatkowe zmienne, ktöre udalo sie „odkryc" to:

Repntation - od niej zalezy cena i wymagania finansowe gracza. Zmie-

nia sie z meczu na mecz i w przypadku pilkarza najwyzszej klasy moze

osiagnac wartosö 200,

Talent - nazwa zostala wymyslona na sile, bo nie wiadomo, co ta liczba

wlasciwie opisuje. Faktem jest, ze wartosö Talent zmienia sie z meczu na

mecz odpowiednio do jakosci gry pilkarza.

Wspomniana grupa cech osia.ga wartosci od 1 do 200. Opröcz nich sa

jeszcze co najmniej 3 inne zmienne, ale nie udalo sie dociec, co oznaczaja.,

a autorzy nie sa. sklonni do pomocy w tej kwestii.

Obok wymienionych umiejetnosci i wspölczynniköw kazdy pilkarz ma

tez zmienne morale i forme (pokazywane razem z umiejetnosciami), ktöre
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tez oddziamja. na jego poczynania na boisku. Morale wyraznie zalezy od

wyniköw druzyny i pozycji zawodnika w klubie (tzn. czy gra, czy tez nie

„lapie sie" nawet na lawke), ale na temat formy i jej zmian nie da sie zbyt

wiele powiedziec. W sposöb wyrazny wptywa na gre, nie znam jednak re-

cepty na utrzymanie pilkarza przez caty czas w wysokiej formie. Zazwyczaj

kiedy forma spada, odsuwam pilkarza od sktadu, gdy osiggnie dno - sa-

dzam go na tawce i wpuszczam na koncöwki, a kiedy podniesie sie na

poziom Average - wlaczam z powrotem do skladu. Oczywiscie dzieje sie tak

tylko wtedy, gdy zawodnik jest bezkonkurencyjny na swojej pozycji, inaczej

na jego miejsce wchodzi dubler i pöki gra dobrze, to gra.

W kwestii morale mozna jeszcze dodac, ze gracza doruja. siabe wyniki,

strata miejsca w skladzie 1 - uwaga - za niska pensja. Jesu wiec podpisa-

lismy z dwudziestoletnim .narybkiem" 8-letni kontrakt na 1000 tygodmowo,

a po 3 latach zaczyna on grac rewelacyjnie 1 wart jest kilka milionöw, to nie

ma co sie wyglupiac, trzeba mu zaoferowac wie.cej kasy

Kiedy juz wiemy, jak „funkcjonuja." pilkarze, pora pomyslec, czym sie

kierowac przy zakupie zawodnika. Na pewno nie nalezy sie podniecac na

widok gracza z wysokimi umiejetnosciami (skills), ktöry jeszcze nie rozegral

zadnego meczu. Nawet jesli jest dobry, uprynie troche czasu, zanim sie ogra

1 zaaklimatyzuje w nowym klubie. Kazdy nowy nabytek potrzebuje czasu na

aklimatyzacje (warto sprawdzic Adaptability) i tylko niektörzy juz w pierw-

szym sezonie staja. sie silnymi punktami zespolu, Przy zakupie gracza nalezy

sprawdzic, jak wypadal w poprzednich sezonach w swoim klubie (na jego

osia.gniecia trzeba patrzec przez pryzmat ligi, w ktörej wyst^powal; w slabej

lidze dostaje sie stosunkowo wysokie oceny, latwiej tez strzelac gole).

Nawet stuprocentowy pewniak moze nas zawiesc. Sam kupüem kiedys

do Werderu Brema Ohvera Bierhoffa. Wydalem na niego 2/3 pieniedzy klu-

bowych (7,5 min). Wierzylem, ze w swoim kraju bedzie regularnym krölem

strzelcöw przez kilka sezonöw. 2 sezony gry non stop w podstawowym skla-

dzie i... strzelil 6 goli w okolo 70 meczach. Odsprzedalem go za 1 min do

Norymbergi... i w nastepnym sezonie zostal krölem strzelcöw z 32 golami!

Nigdy wiecej nie zagralem juz w lige niemiecka,.

Jesli kupimy w miare doswiadczonego pilkarza, to sprawa jest prosta:

albo gra dobrze, albo po 2 sezonach wedruje na liste transferowa.. Sytuacja

mlodych jest troche bardziej skomplikowana. Kupujac gracza nastoletniego,

bez doswiadczenia, trzeba sobie zdawac sprawe, ze jesli dopisze nam
szczescie, to moze za 2 sezony bedzie sie. nadawal do gTy w podstawowym

skladzie. Trzeba miec duzo cierpliwosci i czesto dawac juniorom szanse,

nie tylko jako rezerwowym. Jednak jesli kupimy pilkarza jako 18-letniego

schoolboya, a po kilku sezonach zacznie grac w reprezentacji, da nam to

ogromna. satysfakcje. Jesli decyduje sie na junioröw, wybieram tylko tych z

wysokimi umiejetnosciami albo takich, ktörych rekomenduje przynajmniej 2

scoutöw. Skutecznosc wychowywania talentöw ocenilbym na okolo 15-20%.

Do zabawy z umiejetnosciami pilkarzy polecam nieoficjalne edytory, sq

wygodne w uzyciu i maja. wszystkie niezbedne opcje. Warto troche poekspe-

rymentowaö i poobserwowaö rozwöj poszczegölnych pilkarzy - w ten sposöb

mozna sie wiele nauczyc i staö lepszym graczem. Jednak nie wolno zapomi-

naö o jednym - futbol to nie matematyka, nie da sie wszystkiego policzyc czy

przewidzieö. Dlatego trzeba zaufac intuicji, a raczej przypadkowi.

Krzyaiek (kBci@ok-B0.p.lodz.pl)

Wyniki Zadanla nr S - „Euro 2000"

Ostatnie zadanie Ligi Manageröw cieszylo sie wsröd Was najmniejsza,

popularnoscia. z dotychczas .rozegranych". Jestem jednym z winnych tego

stanu rzeczy. poniewaz nie poinformowalem Was, ze aby poprawnie urucho-

miö „Euro 2000" trzeba bylo zainstalowac nieoficjalna. Lige. Polska, (razem

z tym zadaniem znalazla sie na CD
Gamblera). Wszystkich, ktörzy z

tego powodu zszargali sobie ner-

wy, najserdeczniej przepraszam.

Dotarlo do mnie 5 prawidlowych

rozwia.zan zadania nr 5, jednak tylko

jednej osobie udalo sie zdobyö dla

Polski tytul Mistrza Europy. Uczynil

to Grzegorz Ksiuk, stosuja.c w wiek-

szosci swoich meczöw taktyke

przedstawiona. na rysunku. Grze-

siek za swöj rezultat otrzymuje

gre Myth, ufundowana. przez Mira-

ge Media. Natomiast wirtualm pöl-

finalsci „Euro 2000", Wlodek i Ka-

mil, dostaja. nagrody pocieszenia,

koszulki Tomb Raider III. Wszyst-

kim, ktörzy dotarli do glöwnej im-

prezy gratuluje i zycze, aby Janusz

Wöjcik poszedl w ich slady.

Etap mistrzosrw Ponkty Dokonah

9
Jiükotw»k

10
Kuch«iki

S
BlNCMk

7

3
LapÄtki

5

zwyciestwo 580 808

pölfinai 147 852

pölfinai 144 800

cwieröfinal 108 052

faza grupowa 50 460

Wypario

Ostateczna klasyfikacja:

1. Grzegorz Ksiuk (Gdynia)

2. Wlodzimierz Buriak (Szczecin)

3. Kamil Sterczewski (Lodz)

4. Jacek Pryjomski (Warszawa)

5. Jacek Nieweglowski

(Radzyri Podlaski)

Tab«la z pieni«dzmi

Podane zestawienie prezentuje kto. gdzie, ile i za co placi w Charapionship Mana-

gerze 97/98. Za miesiac postaram sie przedstawic podobna. tabele dotycza.C9 Punktöw

Dokonah (Performance Points).

Nazwa rozgrywak I miajsc« II miejsce* Awui"
Liga Angielska

Premier Division 10 000 000 9 750 000

Division 1 600 000 575 000 5 000 000

Division 2 240 000 230 000

Division 3 120 000 115 000

FA Challenge Cup 750 000

League Cup 500 000

Windscreen Shield

FA Charity Shield

Liga Wioska

Serie A 5 600 000 5 400 000

Serie B 50000 47 500 2000000

Coppa Italia

Suppacoppa Italia

Liga Hiarpanaka

Primera Division

Segunda Division

Copa del Rey

Super Copa Espanola

Liga Niemiecka

Division 1 2 800 000 2 700 000

Division 2 36 000 34 000 1 000 000

Germari Pokal

Liga-Cup 150 000

Liga Fianenaka

Division 1 340 000 335 000

Division 2 - - 230 000

Coupe de France

Coupe de la Ligue 500 000

Liga Szkooka

Premier Division 200 000 180 000

Division 1 250 000 250 000

Division 2 - 250 000

Division 3 - -

Scottish FA Cup

Scottish Coca-Cola Cup

League Challenge Cup

Liga Holenderika

PTT Telecompetitie

Toto Divisie ...
Amstel Cup

Johan Cruijfi - Schaal 750 000

Liga Portngalaka

Pnmeira Divisao 340 000 333 000

Divisao de Honra - - 250 000

Taca de Portugal

Supertaca 750 000

Liga BelgiJ.ka

Jupiler Liga

Tweede Klasse

Beker van Belgie

Super Cup van Belgie

* kolejne zespory w tabeli otrzymuja. na koniec sezonu sumy zmniejszone odpowle-

dnio o kwote bedaca. röznica, miedzy nagroda. za I miejsce a nagroda za II miejsce.

Czyli w przypadku angielskiej Premiership trzeci zespö! w tabeU otrzyma 9 500 000

funtbw, czwarty 9 250 000 itd.

*• nagroda pieniezna za awans do wyzszej ligi.

Nazwa rozgrywek Zwycieerwo Awane Wygrana Remis

(faza gr.) (faza gr.)

Puchary Europejskie

Champions League 2 000 000 1 000 000 750 000 250 000

Cup Winners Cup 1 000 000 230 000

UEFA Cup 1 000 000 250 000

European Super Cup
World Club Cup

Monotematyczny Kristoff (kristoff@gambler.com.pl)
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Dzis w klubie list od czytolnika na temat naszego ran-

kingu kart MTG.

Pomysi rankingu przedni - to sie chwali. Jednak mam
jedna. uwage: ceny kart sa bardzo .regionalne", w rötnych

miejscach bardzo sie rötniq. Oto jak wygla,daja dla .Top

Ten' w Krakowie. w klubie .Bard" (chyba najpopularniej-

szym) Sa, to ceny rteczywiste, czyli takie wartosci maja, te

karty w wymianach (ceny podaje w zlotych):

Armageddon - 2S, Wrath o! God - 2S, Ball Lightning - 1S-20, City of Brass - 12

(tylkolll Chyba te stare - moje z Arabian puszczam za 30), Birds of Paradise - 18.

Nevmyrral's Disk - 20 (niedawno BS. od ukazania sie Antologii spada), Crusade/Bad

Moon - 1S-20 (zwykle okolo 18), Necropotence - minimalna IS. zwykle 20-25. Shivan -

8-12.

W Tempes'cie rötnic raczej nie ma... Ceneralnie tak to sie trzyma. chot wszystkie

karty motna doslai okolo 10-20% taniej, mote z wyjatkiem Scrolla.

Mox Diamond - dzis kupilem za 30 W wymianach dochodzi do SO. Sliver Queen -

N1ESPODZIANKA - 12111. Volrath's Stronghold - 25. Pact - nie wiem dokladnie, dawno

nie wymienialem tej karty, Pursuit/Wyvern - jw.. Ensnaring Bridge - IS, Soltari Cham-

pion - 10-12. dalej juz nie kojarze cen za dobrze.

Cataclysm - dzii kupilem za 201. Hatred - nie wiem, Recurring - 20-25, Survival -

20-2S. Paladin en-Vec - 101. czasem IS. nigdy wiecej. Ertai - IS. Null Brooch - 12-15.

Oath of Druids - 15-20. Mim - 20-2S. Seismic - 12-1S, Mind over Matter - 12.

Oczywiicie. nie sugeruje. te te ceny powinny miec jakikolwiek wphrw na rankmg -

to po prostu lokalne wartoici tych kart Za tyle motna je tu dostac i po takich cenach

wszyscy sie nimi wymieniajq.

GobbU

A jak jest u Was? Napiszeie ) Czekam lez na Wasze listy i sugeslie na temat klubu

MTG. Na zakonczeme ]ak zwykle przypominam o ka,ciku MTG na krazku CD-b Gamble-

ra (katalog \UTILS\MAGIC\), gdzie znajdziecie min. piata, edycje rankingu katt MTG.

W kuponie, na ktörym mozna nadsylat swoje glosy. uwzglednilem juz nowy, wlasnie

wydany dodatek, Urza's Legacy.

White ViZard

tM'"g'*" STREFA 51

5th Edition Urza's Saga

Tempest Urza's Legacy

Stronghold Dane glosujacego

(imie)

(nazwisko)

Exodus
(ulica)

(e-mail)

King's Quest g:

Mask of Eternity - cz. 2

Bagna

Unikaj jasnozielonych obszarbw - woda jest tarn zatruta

i zginiesz, jeSli si§ w niej zanurzysz. 2eby bezpiecznie chodzic

po trujacej wodzie, musisz wykonat odpowiednie zadanie (a zeby oczyäciö

wod§ - jeszcze bardziej si§ postarati). Uwazaj tez na oämiomicowatego po-

twora (potrafi bardzo szybko sie przemieszczac, poza tym strzela czyms w
rodzaju kulek). Na pocza.tku rozejrzyj si^ po bagnach. W rogu planszy, koio

zabitego rycerza znajdziesz brofi, klbra przyda Ci si$ pözniej.

Odszukaj möwiace drzewo i porozmawiaj z nim. Oznajmi. ze za sztuk?

zlota odpowie na Twoje pytania. Za komplet informacji b^dziesz, niestety,

musiai zaplaci6 o wiele wiecej, nie oszczedzaj jednak, dowiesz sie wszyst-

kiego, co jest Ci potrzebne. Teraz skieruj sie do görnej czesci krainy. Tarn

musisz sie zmierzyc z wezowatym stworem oraz kilkunastoma jego kumpla-

mi. Idz dalej, az znajdziesz duszki bagienne. Pogadaj z nimi, dowiesz sie.

rzecz jasna, ze pomoga. Ci, jesli zrobisz to i owo.

Zwiedz dolna. czeäc mapy - znajdziesz kilka domöw. W srodku jest paru

skamieniaiych mieszkaiicöw oraz ich catkiem uzyteczne zloto. Uzyj miecza, by

wlamad sie do zamknietych pomieszczeri. W jednym pokoju znajdziesz rög.

Pomoze Ci w wykonaniu zadania dla wispöw. Teraz wröc do Daventry, oddaj

rög jednorozcowi (w nagrode dostaniesz diament), a przy okazji sprawdz, co

dzieje sie z dziewczynka., ktöra. uratowales w Krölestwie Smierci (dorn koto

mryna). Gwennie w podziece da Ci troche pieniedzy. Wröc na bagna.

Musisz unieszkodliwic puiapke. wiec rzuc kamieniem, aby uruchomic ja.

z daleka. Idz w göre, wez nowa zbroje- Niedaleko znajdziesz tez skrzynke,

a w niej druga. czesö Maski. Zeby ja. zabrac, bedziesz musiai pokonac ko-

lejnego slugusa Lucreto. Po walce podnies z ziemi rekawice- Odszukaj

drzwi z odciskiem reki i otwörz je, uzywaja.c rekawicy. Za drzwiami czeka

kolejna zagadka. Lepiej zapisz stan gry, bo mozesz tu zgina.ö. Gdy uda Ci

sie przejsc. czeka Cie kolejna sena walk oraz nastepna skrzynka z cenna.

zawartoscia.. Teraz poci^gnij po kolei za wszystkie lmki, a potem nacisnij

przycisk w scianie. Wyjdz z budynku.

Teraz, gdy masz juz potrzebne przedmioty, idz do wiezy czarownicy.

Uzyj zlotej ryzki na kociolku i juz po bölu. Po sekwencji animowanej spo-

tkasz kröla Arthura, ktöry wprowadzi Cie w swiat Gnomöw.

Ktölestwo Gnomöw
Zapisz stan gry. Napotkane stwory najlepiej zabij z dystansu - w zwarciu

moga. byö grozne. W beczkach znajdziesz kilka uzytecznych przedmiotöw,

podnies tez kawalki skal. poniewieraja.ce sie 'u ' öwdzie. Idi na pölnoc.

Otwörz drzwi, wykorzystujac zebrane kamienie. Skreö w lewo, idz naprzöd,

az dojdziesz do sklepu ze zbrojami. Kup napiersnik za 350 GP. Teraz odszu-

kaj miejsce, w ktörym nasta.pilo ta.pniecie. Zapoznaj sie z sytuacja l idz do

sklepu z bronia.. Kup kusze za 300 GP. Za 400 mozesz tez kupic niezly topör.

Bedziesz jeszcze potrzebowal ok. 250 GP, zeby pözniej kupic eliksir Sun

Tsu. Znajdz spiralne schody, zabij potwory, ktöre ich strzega., i zbadaj becz-

ki stoja.ce obok,

Po dluzszym marszu dojdziesz do wielkiej dziury w ziemi. Po lewej strö-

me znajdziesz ledwie widoczny most. Przejdz przez niego i wejdz do kom-

naty. Porozmawiaj z gosciem, ktöry tarn urzeduje. Odlam znajduja.cy sie

obok kawaiek krysztalu. Cofnij sie i idz w druga. strone. Przeskocz nad jama..

Znajdz pomieszczenie z zöltawa. substancja. na scianie. Zerwij ja. mieczem -

to amberglow, przyda Ci sie pözniej. Teraz odszukaj sciane skalna. Przyjrzyj

sie jej dobrze - okaze sie, ze nie mozesz na ma wejsc. Zapamietaj to miej-

sce - pözniej bedziesz musiai tu wröciö.

Cofnij sie i wejdz do pomieszczenia z obrotowym mostem. Uruchom

most, zbadaj obszar po drugiej stronie. W sklepie z ziolami mozesz zakupic

eliksiry leczace lub inne specyfiki. Kup przede wszystkim eliksir Sun Tsu -

bedziesz musiai wykonac mary quest, zanim gnom sprzeda Ci zadany towar.

Kliknij na malej statuetce - gnom powie, o co dokladnie chodzi. Daj mu
amberglow oraz zeliwny zamek do drzwi (to dwa z trzech przedmiotöw,

ktöre musisz zdobyö).

Idz na pölnoc. Odszukaj komnate, z ktörej scian wystaja. korzenie. Odetni]

jeden toporem. Teraz znajdz poköj z pochyla. sciana., po ktörej da sie wejsc.

Znajdziesz sie w kwadratowym pomieszczeniu z duzym kamieniem na srodku.

Popchnij kamien i wskocz we wglebienie. Przesun kamieh po rampie, wybije

dziure w murze. Przy okazji otworza. sie nowe drzwi. Wykorzystaj znaleziony

wczesniej kawaiek krysztalu. Zabij stwora i wez diamentowe serce.

Znowu kieruj sie na pölnoc. Zobaczysz animowana. sekwencje, kliknij na

tröjka.tnym kamieniu i na podstawie piramidy. Zabierz przezroczysta. pirami-

de, a ciemnoczerwona. postaw na piedestale. Zbierz pozostale przedmioty i

cofnij sie- Odszukaj korytarz z poruszajacymi sie kamieniami, znajdz gnoma

i porozmawiaj z nim. Daj mu magnetyt (lodestone). Wröc do sklepu z ziolami

i wrecz gnomowi korzen. Idz do teleportu.
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Pustkowia

Zapisz stan gry. Pozabijaj demony. Zbierz krysztaly (trzymaj sie z daleka

od lawy). Odszukaj most i idz na pölnoc (do chat). Porozmawiaj z kowalem.

Daj mu diament i kup topör za 500 GP. Idz na zachöd i porozmawiaj z krasno-

ludami. W kuzni pogadaj z wlascicielem. Wröc na most, rozwiaz zagadke. Idz

na pölnoc, odszukaj piramide - na szczycie znajdziesz gem. Udaj sie w kie-

runku rozbitych mostöw. Przejdz przez nie, podejdz do wiezy i wejdz na nia.

Czeka Cie kolejna zagadka. Wröc do krasnoludöw i daj im kamien. Teraz

powinni Ci pomöc. Idz do kowala - zrobi bron na bazyliszka. Wykoncz po-

czware, ze scierwa wytnij jezyk.

Uzyj liny 1 haka, zeby wejsc na dach. Zwröc uwage na cztery symbole na

Scianie (kolejna zagadka). Przejdz przez sekretne drzwi i wez zbroje. Kliknij na

umarlaku. Wez klucz, cofmj sie i skorzystaj z niego, aby dostac sie tarn, gdzie

zaden czlowiek jeszcze nie dotarl. Zabij lucznika i zabierz mu bron. Znajdziesz

pomieszczenie z trzema guzikami, trzema rampami i tyloma drzwiami. Wyrznij

wszystkie krasnoludy, strzel z ruku w guziki, a potem zajmij sie rampami.

Otwörz pierwsze drzwi na lewo, uwolnij wieznia, z celi po lewej zabierz to,

co tarn znajdziesz. Wejdz do tajnej komnaty, ubij krasnoluda, otwörz sejf i

zabierz zawartosc. Cofnij sie i wejdz do drugiego pokoju. W skrzyni znaj-

dziesz trzecia czesc Maski. Teraz do trzeciego pokoju - zabij krasnoluda,

wykorzystaj zdobyte w poprzednich pokojach przedmioty. Strzel z luku w
przycisk na scianie. Podnies z ziemi berlo i ponownie strzel w przycisk na

scianie. Teraz uzyj przedmiotu znalezionego w sejfie. I jeszcze raz w przycisk

na scianie.

Frozen Reaches

Pozabijaj wszystkie wredne potwoy. Wez Iuk (jest lepszy od tego, ktörego

uzywasz), idz do paiacu 1 podaruj berlo krölowej. Usfyszysz od niej o smoku.

Idz na zachöd, odszukaj gryfa i pokonaj go. Uwolnij lodowego smoka na

wschodzie (musisz przesunac lodowy blök i wskoczyc na niego). Uzyj lodowe-

go berla na smoku, przeniesie Cie na pölnocny kraniec krainy. Zaatakuje Cie

niewidzialny potwör - uzyj reveal potion i zabij go. Idz na pölnocny wschöd.

Rozbij kamieniem tafle lodu, wez rubin 1 uzyj go na jeziorze. Kliknij na plona-

cym mieczu. Teraz wröc na poludniowy zachöd. Dotrzesz do dwöch wiez (po

drodze kilka demonöw do rozwalki), w jednej znajdziesz eliksiry magiczne, a

w drugiej - przejscie do nastepnej krainy.

Skieruj sie do fortecy Ice Lorda, dostamesz sie do niej, wykorzystujac line

z hakiem. Idz do sali tronowej (sekwencja animowana), zejdz do cel na pozio-

mie 2. i spotkaj sie z Krölem Gryföw. Wyjdz frontowymi drzwiami, zlikwiduj

orka i wez klucz. Zabij Ice Lorda (sam Cie zaatakuje). W skrzyni obok jego

tronu znajdziesz medalion. Podnies duzy sopel z ziemi. Podejdz do drzwi

frontowych fortecy. Wlöz sopel w dziure. Stop go za pomoca miecza i zamroz

z powrotem, uzywajac kuszy - otrzymasz dluga, cienka lodowa paleczke- Nie

zapomnij jej zabrac.

Wröc do sali tronowej. Zobaczysz nastepna scene animowana. Zabij po-

tworka, wröc do smoka 1 lec na poludnie. Utnij sobie przyjacielska pogawed-

ke z Krölem Gryföw w jego paiacu. Dostaniesz od niego kamien szlachetny.

Znowu polec do fortecy. Musisz sie wspiac po pölnocnym murze na dach i

odszukac komnate z krzeslem. Polöz na nim jezor bazyliszka, kamien szla-

chetny i kawaiek zlotego grzyba. Wejdz w przejscie na pölnocnym zachodzie,

dojdziesz do sciany. Uzyj liny z hakiem, zabij smoka (w leb gada!), cofnij sie

i wskocz do dziury.

Paradise Lost

Zadnych potworöw. Idz na pölnoc do swiatyni, postaw przezroczysta pira-

midke na podwyzszeniu. Zostaniesz teleportowany do nastepnej krainy.

Realm of the San

Zabij weze wodne. Idz w rög pokoju. Uzyj liny, aby wspiac sie na pöike

pod sufitem. Zbij waze, w srodku znajdziesz medalion. Odszukaj poköj z olta-

rzem. Posluchaj kaplanöw. Idz na pölnocny wchöd i wejdz do Hall of Truths.

Wejdz przez zachodnie drzwi, podnies klucz, idz na poludnie, znajdz i otwörz

drzwi z dziurka od klucza. Za nimi jest miecz. Wröc do pölnocno- zachodnich

drzwi i kliknij na tabliczce. Zapisz gre.

Jestes w Hall of Light. Pchnij ksiazke. znajdziesz klucz. Wröc do pokoju,

w ktörym sa drzwi z dziurka od klucza, i zabierz zbroje. Idz na poludniowy

zachöd, pociagnij zgaszona Swiece - otworza sie drzwi. W skrzyni znajdziesz

ostatnia cze^c Maski. Teraz idi na pölnoc, a potem w lewo. Wejdz do pomie-

szczenia z kotlem. Uzyj znalezionego wczesniej medalionu. Podejdz do drzwi

w pölnocnym murze, uzyj na nich tabliczki, przejdziesz dalej.

Idz na pölnoc. Kliknij na strazniku - wpusci Cie do srodka. gdzie czeka

kolejna zagadka. Kiedy ja rozwiazesz, otworza sie drzwi, a za nimi znajdziesz

zioty klucz. Idz na poludnie do duzego pokoju, zabij wszystkie bestie tarn

koczujace. Kapitana musisz wywabic na korytarz i dobic uderzeniem miecza.

Otwörz drzwi, zabierz kielich. Podejdz do drzwi z magicznymi ustami, uzyj

tabliczki, aby przez nie przejsc. Spotkasz sie oko w oko z Lucreto. Nie mozesz

go zabic. Gdy umiescisz wszystkie czesci Maski na oltarzu. otworzy sie ma-

giczny portal. Zbliz sie do Lucreto - kilkoma ciosami miecza wepchnij go w
portal.

Frogger

Magic & Mayhem - cz. 1

[W nawiasach kwadratowych umiescilem dopiski ViZa,

ktöry w Magic & Mayhem stosowal inne czary i inna taktyke

rozwi^zania - Zgredaktor.]

^wiat Celtow

Forest of Pain

Zadanla: Porozmawiaö z Camulosem - 10 punktöw; pokonac Camulosa -

40 punktöw.

Masz do dyspozycji czary Brownie, Zombie i Fireball. Pierwsze zrödlo

mana wskaze Ci Hermes (jest tuz przy moscie), drugie - okupowane przez

Camulosa - znajduje sie na pölnocnym wschodzie. Sprawa jest prosta: wypro

dukuj jak najwieksza liczbe Brownie i ruszaj naprzöd. Potem poslij kilka Zom-

bie wsparcia i bedzie po sprawie.

The Plains of Greenhenge

Zadania: Porozmawiac z Jednorozcem - 10 punktöw; zabiö Camulosa - 60

punktöw; znalezc Tincal - 40 punktöw.

Gdy wejdziesz na ten obszar, od razu znajdziesz zloze mana. Potem idz

szybko droga, az natkniesz sie na Jednorozca. Po rozmowie z nim znajdz zrödlo

mana. Czuwaja tarn Szkielety. Bedziesz atakowany blyskawicami, ktöre moga

niezle poraniö jednostki. Potem wyslij gromade Nietoperzy, aby opanowaly

zrödlo mana Camulosa. W tym scenariuszu uzywalem czaröw: Elf, Bat i Raise

Dead.

Fiddlers Green

Zadania: Dostac Syrinx Pipes - 10 punktöw; ukrasc Clover - 30 punktöw;

zabic Yeoncka - 60 punktöw.

Atakuja Cie wrogowie. Musisz jak najszybciej dotrzeö do karczmy i po

rozmawiac z Yeorickiem. Nie zajmuj jego zrödla mana, bo zaatakuje Cie- Na

tej mapie sa trzy zrödla mana: w karczmie, obok karczmy oraz na drewnia-

nych mostach. Mozesz zajac dwa ostatnie (na most wyslij Nietoperza). Kiedy

juz przygotujesz oddziary (maksymalna liczbe, jak^ potrafisz kontrolowac),

rozstaw je w nastepujacy sposöb: co najmniej cztery na moscie, piec obok

karczmy, a reszte poslij do karczmy. Niech teraz zajma zrödlo Yeoricka,

odcinajac go od ostatnich zapasöw mana.

Mozesz sie teraz spodziewac ataköw Faunöw i Elföw. Yeorick bez mana

nie jest juz grozny, ale jezeli pozwolisz mu dopasc ktöregos zrödla. bedzie

Cie bombardowaö czarami. Czarodzieja trzymaj w pogotowiu, zawsze bhsko

miejsca, w ktörym dzieje sie cos zlego, aby mögl przyzywac nowych zolnierzy.

W tym scenariuszu uzywalem czaröw: Elf, Bat oraz Cure

The Village of Joseph of Arimathea

Zdobyty poprzednio Clover zwiaz z talizmanem Law, aby möc tworzyc

Jednorozce. Rewelacyjnie spisuja sie w walce z nieumarh/mi!

Zadania: Sprzymierzyc sie z Twigkindle - 10 punktöw; zdobyc Bell - 10

punktöw; zabiö Urfanga - 10 punktöw; pokonaö Lutherona - 40 punktöw; we-

zwac Grail Knights - 10 punktöw. Twigkindle nie moze zginac.

Uciekaj jak najszybciej z wioski l znajdz czestoköl, z ktörego rzucaja

w Ciebie kamieniami. Wejdz w brame. kröl Twigkindle kaze straznikom

wstrzymaö ogieri. Zajmij zrödlo mocy i z jednej z chat zabierz Bell (jest w
skrzyni). Jak najszybciej wezwij Jednorozce, bo szybko zaatakuja szkielety

oraz Urfang (wielki, czarny pies). Lutheron bedzie niestety razil wszystko

woköl czarami. Jedno jego zrödlo mana jest wewnatrz malego budynku na

poczqtku gry zamknietego, drugie - w srodku duzej kamiennej budowh. Kie-

dy opanujesz atak Szkieletöw (pamietaj, by broniö Twigkindle), rzuc za Luthe-

ronem Jednorozce i caly czas wzywaj nowe. Uwaga: Obok trzeciego zrödla

mana jest oltarz. Gdy poswiecisz na nim jednq ze swych kreatur. obudzisz

szesciu Grail Knights, ktörzy stana na Twoje rozkazy

Apple Tree Orchard

Zadania: Uwolnic sie z pulapki - 10 punktöw; uwolnic z pulapki Percivala

- 20 punktöw; zabic Lutherona - 50 punktöw. Percival nie moze zginaö.

Zaczynasz w basenie otoczonym plotem. Wyslij jakiegos zwierzaka, by

otworzyl pulapke (musi nadepnac przycisk). Potem stah na pölnocnym krancu

czestokolu i stwörz nastepne kreatury, aby pojawily sie za ogrodzeniem. Jed-

na wyslij, by uwolnila Percivala, inne niech zajma pierwsze i drugie zrödlo

mana (oba sa blisko). Niestety, Lutheron tworzy Bazyliszki, ktöre truja Twoje

kreatury. Lepiej na poczatku miec sporo slabszych niz mniej - silniejszych.

Dlatego pozycje zdobywalem dzieki Faunom, a dopiero potem tworzylem Jed-
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norozce. Podejrzewam, ze dobrze by sie spisaty röwniez tanie Szkielety. Bar-

dzo przydaje sie czar Cure, opröcz tego uzywalem czaröw Faun i Unicorn.

The Misty Marshes

Zadania: Uwolnic Twigkindle - 10 punktöw; otrzymac Siedmiomilowe Buty

- 10 punktöw; ukrasc Grail - 30 punktöw; zabic Dagde - 50 punktöw; zabrac

Hemlock - 30 punktöw. Percival i Twigkindle nie moga. zginaö.

Na bagnach nalezy uwazac na Krokodyle, ktöre wylaza. z wody na brzeg.

Na poczatku znajdziesz wiezyczke, w ktörej zamkniety jest Twigkindle. Uwol-

nij go, stajac na przycisku. Dwie skrzynie znajduja. sie na skomplikowanej

konstrukcji mostowej. Sa tarn röwniez dwie teleportacyjne pulapki, ktöre wy-

gladaja jak czarne deski. Aby je ominac, uzyj Siedmiomilowych Butöw (trzy

klikniecia), wtedy Czarodziej nabierze szybkosci. Drugie zrödlo mana znajdu-

je siQ na mostach, trzecie i czwarte - na terenach zajmowanych przez DagdQ.

Dagda schronil sie na wysepce, do ktörej prowadza. mosty (na poludnie

od skrzyri). Musisz jak najszybciej odciaö go od mana, bo bedzie produkowal

Feniksy, a te moga narobic niezlych klopotöw. Po odcieciu Dagdy od mana

musisz pilnie strzec wszystkich zrödel. Przy ciele martwego Dagdy znajdziesz

Hemlock. Uzywalem tu czaröw: Faun, Unicorn i Cure. Jesli zamiast Faunöw

postawisz na Elfy, pozbedziesz sie strazniköw, ktörzy atakuja. kamieniami

z wiezyczek przy mostach.

The Forest of Woodman's Hall

Zadania: Zabic Blaise'a - 30 punktöw; zabic Ellidora - 20 punktöw; znalezc

Glasses of Vision - 10 punktöw; znalezc Alectorius - 20 punktöw. Percival nie

moze zginaö. Trzeba zdazyc do portalu przed uplywem wyznaczonego czasu.

Gdy wejdziesz na teren fortyfikacji Elföw, zostaniesz zaatakowany. Musisz

przedrzeö sie do srodka, aby zajac dwa zrödla mana. Gdy to zrobisz, scena-

riusz jest juz w zasadzie wygrany - do zrödel prowadzi tylko jedna droga,

wiec tatwo je obroniö. Blaise ma dwa inne Zrödla, strzezone przez czarne psy.

Mozna zaczac od zdobycia wlasnie ich, ale to trudniejszy sposöb. Kiedy po-

konasz Blaise'a i EUidora, poszukaj Glasses of Vision (sa. w skrzyni) i zbliz sie

do labiryntu pelnego przycisköw w podlodze. Otworzenie drzwi do labiryntu

spowoduje uruchomienie zegara - masz teraz niewiele czasu.

Po kolei otwieraj nastepne drzwi i uwazaj - w srodku sa. Redcapy (poja-

wiaja. sie znikad). Najprostszym sposobem na przejscie labiryntu jest zabija-

nie Redcapöw ktöryms czarem ofensywnym, bo wezwane przez Ciebie stwo-

rzenia moga. zablokowac droge. i bedzie Ci trudno zdazyc do portalu. Musisz

sie cofnac i zabraö Alectorius. Tutaj uzywalem czaröw: Fireball, Faun i Foun-

tain of Life. Nie bylo potrzeby wzywac Jednorozcöw.

Joyous Garde

Zadania: Uwolnic Lucana - 40 punktöw; zabic Bertilaka - 50 punktöw;

konfrontacja z Overlordem - 20 punktöw; zdobyö Laurel - 30 punktöw. Perci-

val i Lucan nie moga. zginaö.

Przed wejsciem do zamku jest kilka zlöz mana, dzieki nim przygotujesz

armie. W chatach znajdziesz troche jedzenia. Kiedy bedziesz juz gotowy,

niech Czarodziej otworzy wrota i naprzöd! Zamku strzega. Bazyliszki, Trolle

oraz Elfy i Redcapy. W pewnym momencie zostana. röwniez wypuszczone

cztery Hellhoundy. W skrzyniach znajdziesz mana oraz jedzenie.

Kiedy pierwszy raz przechodzilem ten scenariusz, wezwalem Krokodyle

i one ruszyly, aby zajac zrödlo mana na pölnocnym zachodzie zamku. Jednak

potem znalazlem o wiele lepszy sposöb. Powolalem 15 Feniksöw. Nie angazu-

jac sie w walki po drodze, ruszyly na pölnocny zachöd zamku. Po drodze

natknely sie na Bertilaka i, chociaz poniosiy ogromne straty, zabily go. Reszte

wrogöw wykonczyty Szkielety po zajeciu zrödla mana.

Za pomoca. Glasses of Vision zlokalizuj Lucana l uwolnij go, otwierajac

odpowiednie drzwi (trzeba nacisnaö klape w podlodze). Przy zabitym Bertila-

ku znajdziesz Laurel. W tym scenariuszu uzywalem czaröw: Feniks, Fountain

of Life i Skeleton.

Nastepne dwie krainy za miesiac. A na razie...

Artefakty i ich zastosowanie

Alectorius

Chaos - czar Hellhound przywohije czamego psa majacego zdolnosc chwilc-

wego paralizowania ofiar (czerwony promieri). Poza tym Hellhound po smierci

wybucha, raniac wszystkie jednostki woköl. [Bardzo dobra kreatura, wlasnie dzieki

paralizujacemu promieniowi - pozwala dogonic i otoczyc szybkich wrogöw].

Neutral - czar Crocodile przywoluje bardzo silna. kreature o duzej odpor-

nosci. Kiedy gralem pierwszy raz, uzywalem go bardzo czesto. Potem doceni-

lem przewage Feniksöw.

Law - czar Feniks to podstawa zwyciestwa w wielu bitwach. Po pierwsze

- Feniksy lataja., a po drugie - w chwili smierci wybuchaja ogniem, palac

najblizej znajdujqce sie jednostki. Same sa. odporne na ogieii. Nie ma to jak

samoböjczy rajd Feniksöw na wroga. Malym kosztem (bardzo tanie) mozna

zmasakrowaö jego siry.

Belladonna

Chaos - Tornado porywa wrogie oddziary, ktöre znajduja. sie w jego zasie-

gu, i wyrzuca je w losowym miejscu. Przerost formy nad trescia., ale mozna na

pewien czas powstrzymac ofensywe wroga - troche to potrwa, zanim zbierze

armie do kupy.

Neutral - czar Levitate pozwala kreaturze uniesö sie nad ziemi^. Bezuzy-

teczny.

Law - czar Sloth powoduje spowolnienie ataku i ruchu wroga. Nie stoso-

walem. [Dobry przeciwko szybkim i silnym jednostkom wroga.]

Bloodstone

Chaos - czar Manticore przywoluje ogromnego czerwonego srwora, ktöry

moze tez atakowaö z bliska. Nie uzywalem.

Neutral - czar Troll przywoluje potezna. kreature, silna. i odporna. (na

dodatek odzyskuje sily, zjadaja.c trupy). Podstawowa jednostka w wielu

walkach.

Law - czar Griffin przywoluje bardzo silna. latajaca. kreature, niestety,

szalenie droga. - nie stosowalem wiec tego czaru. [Gryf ma duzo HP, jest silny

i w dodatku lata - jego cena wcale nie wydaje sie przesadzona.]

Blue Zircon

Chaos - wydaje mi sie, ze czar Illusion jest jedna. z podstawowych broni

w rozgrywce wieloosobowej. Mozliwosc zmylenia przeciwnika iluzyjnymi

obrazami to fantastyczna bron. Bardzo trudno walczyc z wrogami stosuja.cymi

ten czar (Morgause!). Poza tym iluzja moze penetrowaö teren, a wiec jest

swietnym zwiadowca.. Rozwiewa sie, gdy zostanie zaatakowana przez wroga.

[Scislej möwia.c wtedy, kiedy przeciwnik zorientuje sie, ze to iluzja - jesli ma

niski poziom inteligencji, iluzja zada mu realne obrazenia.]

Neutral - czar Invisibility obdarza kreatury niewidzialnoscia.. W nie-

ktörych sytuacjach möglby sie przydac, choöby dlatego, ze niewidzialne

Wraithy sa. bardzo skuteczne.

Law - czar Disenchant powoduje zlikwidowanie dzialania wszystkich cza-

röw rzuconych na kreatury znajduja.ce sie w okolicy. Pozbawia je dodatkowej

szybkosci, niewidzialnosci czy umiejetnosci strzelania z luku. Wiecej klopotu

niz pozytku.

Brünstone

Chaos - czar Raise Dead ozywia zabite jednostki (taka kreatura nie moze

ozyö ponownie), ale nie przywraca im pelni sil. Doskonaly, kiedy mamy okazje

wskrzesiö silne kreatury, np. Trolle czy Krokodyle, gdyz jego koszt jest niepo-

röwnywalnie mniejszy.

Neutral - czar Fireball pozwala na wyslanie kuli ognia. Sila broni jest

niewielka, ale czar tani - mozna rzucic wiele kul ognia. Dobre zaklecie

w wypadku, gdy Czarodziej sam musi szybko poradziö sobie z wrogiem.

Law - czar Cure przywraca jednostce czesc jej HP oraz np. leczy z tru-

cizny Bazyliszköw. Obowia.zkowe zaklecie w wiekszosci scenariuszy, czesto

dlatego, ze trzeba pomagac innym bohaterom, ktörzy maja. talent do pakowa-

nia sie w klopoty.

Calundronius

Chaos - czar Fear powoduje powstanie totemu, ktöry ma zdolnosö prze-

razania wiekszosci wrogöw (uciekaja. wtedy i strach trzyma ich przez kilkana-

scie sekund). Dobry do ochrony zrödel mana.

Neutral - czar Guardian wznosi cos w rodzaju wiezyczki wysylajacej pio-

runy. Nadawalby sie do ochrony zrödel mana, ale sila ognia jednej wiezyczki

jest troche za mala, a koszt rzucenia - nie.

Law - dzieki czarowi Lorelei tez powstaje budowla, ktöra oglupia wrogie

kreatury,

Clover

Chaos - czar Skeleton. Szkielety dysponuja. specjalnym bonusem do walki

z prawie kazdym przeciwnikiem. Maja malo HP, ale za to sa. bardzo silne (jak

na tak tanie kreatury). Idealne w sytuacji, kiedy jest malo mana, a trzeba cos

zrobic.

Neutral - czar Basilisk. Bazyliszek jest slaby, ale za to truje. Nie widze

jednak zastosowania dla tego czaru w grze, znacznie bardziej przydaja. sie

dwa pozostale czary przyporza.dkowane Clover.

Law - czar Unicorn. Rewelacyjny zwlaszcza w walce z nieumartymi. Jed-

norozce sa. bardzo szybkie i niezle walcza.. Podstawowy czar do pewnego

etapu gry.

Diamond

Chaos - czar Champion of Chaos przyzywa najsilniejsza. i najbardziej

skuteczna. kreature w grze. Championi sa. nieumarlymi, wiec wszystkim innym

jednostkom bardzo trudno ich pokonac. Poza tym potrafia. na odleglosö zaka-

zaö wrogie kreatury, powodujgc ich powolna. smierc.
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Neutral - czar Dragon Wzywa zielonego smoka, ktörego Champion of

Chaos wcina na sniadanie [i dostaje wzdecia - smok jest bardzo dobra, lata-

jaca kreatura. o duzym HP i moze atakowaö plonaca kula na odleglosö].

Law - czar Champion of Law wzywa potwora, ktörego Champion of Chaos

wcina na obiad [Champion of Law umie zamrazac z daleka swoje ofiary -

istnieje pewne prawdopodobieiistwo, ze zamrozony wrög rozpadnie sie, jak

sopel lodu. od jednego uderzenia, niezaleznie od tego. ile mu zostalo HP].

Galctides

Chaos - czar Wraith powoduje przywolanie niewidzialnego nieumarlego

(to swietna jednostka). Przeciwnik ma ogiomne kiopoty z powstrzymaniem go,

do tego z nieumarh/m wszystkim wrogom [opröcz innych nieumariych i Jedno-

tozca] trudno walczyö. Chyba zbyt rzadko korzystalem z tego zaklecia.

Neutral - czar Spying Eye przywoluje nieruchoma. istote, ktöra widzi nie-

widzialne kreatury. Bezuzyteczny.

Law - czar Centaur przywohije istote, ktöra potrafi rzucaö wlöcznia na

spora. odleglosö. Centaur jest dose wytrzymaly i silny, jednak Galctides znaez-

nie lepiej przyporzadkowaö Chaosowi.

Hemlock

Chaos - czar Pestilence powoduje powstanie posagu, ktöry zaraza najbliz-

sze kreatury (wszystkie opröcz nieumariych traca stopniowo HP). Bardzo nie-

przyjemny czar, jesli to Ty musisz sobie z nim radziö. Kiedy cheesz go stoso-

wac, Twoja armia powinna skladac sie z nieumariych.

Neutral - czar Lightning. Bezuzyteczny. [Bzdura! Najlepszy czar do rozwa-

lania totemöw, a takze möj podstawowy czar bezposredniego ataku - artefak-

tu z Fireballem uzywalem do czaru Heal, zas artefakt z Magic Sphere wyko-

rzystywalem do czaru Gorgon Stare.]

Law - czar Fountain of Life powoduje powstanie fontanny, ktöra wysyla

uzdrawiajacy promien w strone najblizszych Twoich lub sojuszniczych krea-

tur. W wielu 3cenariuszach czar ten bardzo sie przydaje. Najlepiej ustawiö

Fontanne koto zrödla mana, aby sily broniaeych go jednostek byly cia.gle

odnawiane.

HoUy
Chaos - czar Zombie przywohije powolnego i dose silnego nieumarlego.

Zaklecia tego w ogöle nie stosowalem, za to grajaey w M&M znajomy twier-

dzil, ze w swiecie Celtöw byla to jego podstawowa jednostka.

Neutral - czar Faun przyzywa te bardzo silna. i tania, choc malo wytrzyma-

la kreature.

Law - czar Elf przywohije malo wytrzymaly istote potrafiaca jednak razic

strzalami z duzej odleglosci. Kiedy pierwszy raz gralem w M&M, to byla pod-

stawa mojej armii Potem prawie zrezygnowalem z ich przywolywania 1 wola-

lem Holly przyporzadkowaö Neutral.

Iron

Chaos - czar Terror [Dziala tak jak totem (Fear), tylko kröcej.]

Neutral - czar Magic Mist ogranicza widocznosc. Nie stosowalem.

Law - czar Bury powoduje zniszczenie nieumariych (ktörzy nie zdadza^

testu odpornosci) na dosö sporym obszarze. Zauwazylem, ze czesto stosuje

go Ariadna. Ja nie uzywalem. Moze jednak zlikwidowaö nawet Championöw

Chaosu! [i dlatego wcale nie sa. taey dobrzy].

Laurel

Chaos - czar Tangle Vine powoduje powstanie bariery z krzewöw, ktöra

jednak bardzo szybko znika. Efekt krötkotrwaly, wiec bezuzyteczny.

Neutral - czar Meteor Shower powoduje bombardowanie sporego obsza-

ru ogrüstymi kulami (uwaga, nie dziala pod dachem). Skuteczny, kiedy ude-

rzyö nim w zgrupowania wroga.

Law - czar Excalibur (pojawienie sie mieeza nad glowa. jednostki) znaez-

nie zwieksza zdolnosö ataku. Jesli tylko Ariadna ma wystarczaja.ee ilosci

mana, natychmiast rzuca ten czar na Ciebie i Twoje kreatury.

Mandrake

Chaos - czar Redcap przywohije dose silna., ale powolna. kreature majaca.

zdolnosö rzucania kamieniami na spora. odleglosö.

Neutral - czar Bat przyzywa Nietoperza, ktöry jest slabiutki, ale w pierw-

szych scenariuszach znakomicie ulatwia penetraeje mapy oraz zajmowanie

oddalonych zrödel mana. Stado Nietoperzy moze tez calkiem niezle spisywaö

sie w walce (na wczesnym etapie gry). Ulubione stworzonko Lucana.

Law - czar Brownie przywoluje slabiutka kreature ciskajaca kamieniami.

Szybszy od Redcapa, ale znacznie gorszy w walce.

Mistletoe

Chaos - czar Gooey Blob powoduje pojawienie sie zielonych babli unie-

ruchamiajacych wszystkie jednostki w poblizu. Zatrzymane w ten sposöb kre-

atury doznaja tez obrazeri. Dzialanie czaru trwa dosö dlugo, ale niestety od

momentu rzucenia zaklecia do chwili ukazania sie babli w calej okazalosci

mija zbyt duzo czasu. Jednak jest to jakis pomysl na zatrzymanie silnych

przeciwniköw, ktörych mozna ostrzeliwac, kiedy zostana zlapani w pulapke.

Neutral - czar Chain Lightning wywoluje silne wyladowania elektryczne

razace kreatury woköl. Ladnie wyglada, jednak jest za malo skuteczny. Poza

tym uderza we wlasne jednostki. [Mozna nim zlikwidowaö cala. chmare sla-

bych kreatur.]

Law - czar Scythian Bow pozwala jednostee razic wroga na odleglosö.

Bardzo przydatny, kiedy nie mamy „naturalnych strzelcöw". Pozwala jednost-

kom maksymalnie zaangazowaö sie w walce z wrogiem, skuteczny zwlaszcza

do wykaiiczania wrogich bohateröw.

Phosphorus

Chaos - czar Lucipher's Farewell zamiema jednostke w swego rodzaju

bombe zegarowa. Najlepszy sposöb to rzucic LF na Nietoperza (bo szybki i

tarn) i wyslac go pomiedzy wrogie oddzialy. Niestety, bomba szybko wybucha,

totez przeciwnik musi byö w miare bhsko.

Neutral - czar Haste nadaje jednostee ogromne, niezbyt dlugo trwaja.ee

przyspieszeme. Ariadna czesto rzuca go na swoje Jednorozce. co zmienia te

i tak szybkie zwierzaki w zywe torpedy.

Law - czar Subversion powoduje przejscie wrogiego potwora na Twoja.

strone, jednak dziala tylko na kreatury o niskiej odpornosci magicznej. Za malo

skuteczny, choö mozna nim dose latwo skaptowaö Trolle [oraz KrokodyleJ.

Salamander's Feather

Chaos - czar Inferno roznieca ogieh na niezbyt duzym obszarze. Jednost-

ki, ktöre znalazh/ sie w zasiegu jego dzialania, zaezynaja. plon^ö.

Neutral - czar Storm zasypuje ziemie blyskawicami, ktöre dodatkowo

wzniecaja. pozary. Tani, skuteczny 1 znakomity czar (zwlaszcza te pozary!).

Poza tym mozna niszczyö zamkniete domy, aby wejsö do srodka.

Law - czar Ornithopter pozwala kreaturze lataö (ograniezony czas dziala-

nia). Bardzo nieprzyjemny, kiedy stosuja. go wrogowie, zwlaszcza wrodzy bo-

haterowie - mozna ich wtedy dopasö tylko za pomoca fruwajacych stworöw

[albo zaezarowaö Gorgon Stare].

Sardonyx

Chaos - czar Vampire przywoluje Wampira, ktöry odzyskuje sily po kaz-

dym zadanym przez siebie ciosie. Bardzo szybki, kiedy lata, ale niestety dosö

drogi.

Neutral - czar Unsommon powoduje znikniecie wyznaczonej wlasnej kre-

atury 1 dodaje bohaterowi tyle punktöw mana, ile ona kosztowala. Czar bylby

bardzo przydatny, gdyby nie jeden szkopul: ilosö mana jest proporcjonalna do

liczby punktöw zycia, ktöre zachowala kreatura.

Law - czar Knight przywoluje Rycerza. Mozna sie zastanawiaö, czy uzy-

waö tego zaklecia, czy lepiej przywolac Trolle, bo koszt jest prawie identycz-

ny, a obie jednostki maja. dosö podobne parametry. Jednak Knight jest o wiele

bardziej odporny na magie [niezle sobie radzi w walce przeciwko smokom].

SUver

Chaos - czar Apocalypse to wzmocniona wersja Inferno. Ciagle jednak

zbyt slaby, aby byl skuteczny.

Neutral - czar Teleport pozwala magowi na przeniesienie sie w wybrany

punkt mapy. Znakomity!

Law - czar Judgement przywoluje symbol likwidujaey w efektowny spo-

söb najblizsza wroga kreature Dziala rewelacyjnie. ale ze wzgledu na duzy

koszt - 100 mana - jest bezuzyteczny.

Valerian

Chaos - czar Blood Lust zwieksza odwage i umiejetnosci bojowe jedno-

stki. Bardzo czesto stosuje go Lucan.

Neutral - czar Earthbind odbiera zdolnosö latania.

Law - czar Lure powoduje, ze wrogowie zaatakuja (jesli nie maja. wysokiej

odpornosci magicznej) tylko kreature, na ktöra. rzueono to zaklecie.

Tincal

Chaos - czar Gorgon Stare zamienia na chwile przeciwnika w kamieri.

Zbyt krötko dziala, aby byl skuteczny. [Bzdura. Jest to znakomity czar do

zwalczania latajacych kreatur. Zamieniony w kamieri latajaey potwör spada i

rozbija sie o ziemie. Feniksy wtedy nie wybuchaja..]

Neutral - czar Magic Sphere wysyla magiczny pocisk. majaey zdolnosö

odbijania sie od scian. Podstawa obrony lub ataku w sytuaeji, kiedy nie ma

pod reka. wlasnych jednostek Tani i dosö skuteczny.

Law - czar Iron Skin zwieksza odpornosc na uderzenia. Chyba jednak

lepiej mieö Magic Sphere.

Jacek Piekara
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W tym miesiqcu szczegölnie pole-

cam Warn list „Ogniem i mieczem" i

zapraszam do dyskusji. Chcielibyscie

zabaczyc taka. gre, czy tez obaj z

Przemkiem Saracenem sie mylimy?
Poza tym dziekuje za przemily list

Karen z Zielonej Göry. Uwielbiamy
Cie, Karen!

don Pedro z Krainy Dzumy i Dezynterii

Redakcjo Gambiern

Do napisania lego lislu sktonit mnie lekst niejakiego

Krzysztofa Bartoszaka ze str. 78 styczniowego

Gamblera - tekst, ktöry wola o pomste do nieba. Jako

praktykujacy i gleboko wierzacy kalolik pylam: jakim

ptawem druku|ecie lak sprolanowany opis stworzenia

swiata z Ksiegi Rodzaju? To, ze autor lub Redakcja sa

aleislami lub wyznawcami innej religii (muzutmanie,

buddyici) nie znaczy wcale, ze maja prawo do

obrazania uczuc wierzqcych inaczej niz oni lub do

bezczeszczenia ich symboli religijnych (jakimi dla

katoliköw sa z pewnoscia Krzyz i Pismo Swiete).

Kalolicy lo ponad 90% Polaköw - sadze wiec, ie

Redakqa miesci sie w tym przedziale Pismo Sw jest

dla mnie zbiorem bardzo waznych wydarzeri,

wypowiedzi i czynöw (m.in. opis stworzenia swiata).

Jest dla katoliköw przewodnikiem w ich wierze; wszak

czytajac ja, styszymy gtos Boga (Redakcja i autor

zapewne wiedza. chociaiby z lekcji religii, ze karly tej

ksiegi byty zapisywane rekami ludzi natchnionych

przez Boga). A jesli komus sie to nie podoba, nie

wierzy albo nie szanuje tego, to wtedy powinien chyba

zmienic wiare, bo katolikiem na pewno nie (est.

Jeszcze raz powtarzam: PISMO SWIETE TO DLA

WIERZACYCH NAJSWIEJSZA KSIEGA, GtOS

BOGA.

Dlatego stanowczo prolestuje przeciw zamieszczamu

tego typu tekslöw (a takze glupich obrazköw, jak ten

na str. 78.), majacych na celu wysmiewanie sie z Boga,

i domagam sie przeprosin na lamach pisma dla

wszystkich, ktörzy poczuli sie urazeni (pewnie i tak

tego nie zrobicie). I nie obchodzi mnie, czy Redakcja

odpowiada za tresc artykutöw publikowanych na

lamach pisma, czy nie. Ja wydatem käse na gazete o

grach, a nie na sprofanowany opis z Ksiegi Rodzaju.

Aha i jeszcze jedno: nie splawiajcie mnie czasem jak

czytelnika, ktöry osmielil sie zaprotestowac przeciw

pracom z Galerii (Gambler 9/96). To, ie Mos

sprzedaje bulwersujace bulelki z glowa. Matki Boskiej

nie znaczy wcale, ze moina bulwersowac na lamach

ogölnopolskiej gazety. Jesli tamci ludzie ile

postepuja,, czy trzeba ich nasladowac???

Ta strona zaraz po przeczytaniu wyleciala do kosza.

Jesli sie nie w tej kwestii nie zmieni, to „bye - bye"

Gambler - wylatujecie z moieh comiesiecznych

zakupöw magazynöw. Strace dobre pismo, ale zyskam

przynajmniej czyste sumieme.

Flipper

Po pierwsze i zasadnieze, nie jest in-

tencja redakeji Gamblera obrazac czyjes

uezucia religijne. Kazdy cztonek redakeji

ma swoje poglady religijne, ktöre traktuje-

my jako prywatne, natomiast redakcja

Gamblera ma do tych powaznych spraw

zupeinie neutralny stosunek. Nie tym sie

zajmujemy.

Po drugie, ponownie przeezytatem in-

kryminowany tekst (czytelnicy takze maja.

te szanse, tekst umiescitem na krazku

CD-awkatalogu \ROZNOSCI\), przemy-

slatem doktadnie sprawe i nie czuje po-

trzeby przepraszania za jego publikaeje.

W dalszym cia_gu nie widze w nim nie zte-

go. Uwazam, ze ewidentna. intencja auto-

ra byta satyra (inteligentna) na firme Mi-

crosoft, a nie nasmiewanie sie z Pisma
Swietego.

Banat: Biblia ma wielki wptyw na rozwöj

kultury. Motywy biblijne bardzo czesto

pojawiaja. sie w sztuce swieckiej. Czy

obrazaf czyjes uezucia religijne Kieslow-

ski, krecac „Dekalog"? A moze Butha-

kow, wplatajac opowiesö o Jeszui Ha-No-

cri do „Mistrza i Mafgorzaty"? A pan Spiel-

berg i spöfka, robiac „Ksiecia Egiptu"? A
Robert E. Henlein, pokazujac postac Je-

zusa w „Obcy w obeym kraju"? A co z mu-

sicalem „Jesus Christ Superstar" Webe-
ra? Bo rozumiem, ze ekipa Monty Pytho-

na z ich „Zywotem Briana" sa na indeksie

Flippera.

Oczywiscie, nie zamierzam stawiac te-

kstu z Gamblera przy wyzej wymienio-

nych dziefach (zreszta o röznej wartosci).

Niemniej jego autor ma takie same pra-

wa. Nie ma prawa nasmiewac sie z Pisma

Swietego, ma natomiast prawo wykorzy-

stac pewna literacka. konweneje. Biblii

nalezy sie bezwzgledny szacunek, jednak

stowa z niej nie powinny bye tabu, wyko-

rzystywane tylko przy religijnych obrzad-

kach.(Alx)

Balsamilc

Cz«sto slyszy sie. ze Gambler jest skierowany do

nieco starszych graezy, bardziej doirzarych, a nie 10-

letnich wymiataczy w Dooma [teraz to juz raezej w

Quake'a II - don Pedro|. Coraz czesciej mam ochote

rzucic inne gazety w ka,t, bo przy Was wygladaja

prymitywnie. Pelno obrazköw, puste teksly i ogölna

infantylnosc - oto cala konkurenoja. Nie podh/u|e sie,

tylko stwierdzam lakty. To wszystko spowodowalo, ze

nawiedzila mnie okropna mysl: ja sie starzejel A co

gorsza, cala moja glupota ulatuje bezpowrotniel

Kiedys wszystkie moje mysli nadawaly sie do

VARIA'tkowa, a teraz? Nawet listy wychodza, mi jakies

bezplciowe, bez khmatu, bez zycia (np ten list)

Co ja mam zrobiö? Znowu chee zgtupieel Cholera, co

to za zycie, gdy lubi sie przygodöwki i gry logiczne?

Gdzie sie podziala ta Karen, ktöra nocami grata w

Duke'a? Buuu, ja nie chee tak zyöl Ja chee bye taka,

jak kiedysl A moze nie jest tak zle? Czesto mi möwia,,

ze jeslem zdziecinniala: gram w jakies glupoty,

ogla.dam kresköwki, czytam komiksy (Manga, kretyni,

Manga!) i ogölnie mam duza, wyobrainie. Poza tym

mam staboSö do milych, pluszowych maskotek, prawie

17 lat i jeszcze sie trzymam (...) Lara Crofl juz mi

uszami wychodzi, wpedza w kompleksy i zalamuje

doszczetnie. Ale nie, ja sie nie dam. Nie wstawie sobie

silikonöw. nie ufarbuje wlosöw na rudo. Przekle'y

kolor, gdzie sie podziaty gry z blondynkami?

Z okazji Swia,l, ktöre pewnie juz minely (nie to, zbliza

sie Wielkanoc - don Pedro] chcialabym Warn zyczyö,

byscie sie nie zmieniali. Byscie nadal byli taey, jaey

jestescie. Byscie po prostu byli... Na przekör ludzkiej

glupocie, niewiedzy moieh rodzicöw, na przekör

rozwydrzonym bachorom (.Gambler jest nudny', sam

(estes nudny, smarkaczul). stereotypom i ogölnemu

zacofaniu. Byscie zawsze byli, kiedy Was potrzebuje.

czyli codziennie i wszedzie. Gambler to möj ideal,

moja lilozofia zycia, möj przewodnik po zagmatwanym

Awiecie komputeröw i nie tylko.

Dziekuje- Juz mi lepiej, ze napisalam szczerze i od

serca. Teraz list sie gwarlownie skortezy i mozna go

rzucic na Sterte „listöw bez ladu i skladu". Mimo

wszystko dziekuje za poswiecenie mi uwagi. Ide po raz

dziesiqty czylac Gamblera.

Karen

Jak widac, list nie wyladowaf na stercie

„bez tadu i sktadu". Co tu ukrywac, takie li-

sty to sam miöd, baisam i przyjemnosc.

Oczywiscie, gdybysmy dostawali tylko tak

mita. korespondencje, woda sodowa szybko
by nam uderzyta do glowy, zhardzielibysmy

i zaezeli chodzic z nosami w chmurach.

Zabawne, ze w wieku 17 lat juz wyro-

stas z gier 3D. Mam przyjaciela, ktöry zbli-

za sie do trzydziestki i pfaci rachunki tele-

foniczne przekraczajace tysia.c zfotych,

bo siedzi ciagle przy drugim Kwaku. Jak

widac potwierdza sie teza, ze dojrzatosc

niewiele ma wspölnego z wiekiem.

[Stwierdzitbym raezej, ze dojrzafos6 badz

jej brak ma niewiele wspölnego z Kwa-

kiem; podyskutujmy - Alx.]

Wcale nie nuda

Zupeinie nie zgadzam sie ze zdaniem qmica |Reakcje

Redakeji 1/99 - don Pedro], ie listy w Gamblerze sa

nudne i traktuja, tylko o piraetwie. Moim zdaniem

byloby dosö dziwne, gdybyscie pomijali temat

piraetwa, skoro i dziennikarze, i dystrybutorzy sa

zgodni, ze piraetwo zabija nasz rynek. Poza tym

podejrzewam, ze don Pedro drukuje te listy. ktöre

przychodza do redakeji (byloby dost trudno drukowaö

te, ktöre nie przychodza - don Pedro (nie takie rzeczy

sie robilo ;•) - Alx]), wiec oznaezato, te wtasnie lakimi,

a nie innymi tematami chea. sie zajmowac czytelnicy. A

w styczniowym numerze nie ma prawie slowa o

piralach

Bardzo dobrze robicie, ze w Reakcjach zajmujecie sie

wieloma tematami, dobrze tez, ze nie udzielacie tu

porad czy wskazöwek do konkretnych gier. W kortcu

od tego sa kluby czy rozwiazania w TeTe.

Radek Grabowski

Bardzo sie ciesze, ze w RR udafo nam
sie wypracowac pewien model korespon-

deneji, ze dzielicie sie swoimi przemysle-

niami zaröwno na tematy zwiazane z grami,

jak i te z grami potaezone troche luzniej.

Smiem twierdzic (kiedy poröwnuje listy do

innych redakeji magazynöw poswieco-

nych grom z nadehodzaeymi do nas), ze

nasi czytelnicy sa powazniejsi i maja o wie-

le bardziej interesujace przemyslenia.
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Ogniem I mieczem

Przemierzajac slepy polskiej twörczosci w grach

komputerowych odnosze wraienie. Je rodzimi autorzy

cechuja, sie niebywatym lemslwem. I nie chodzi tu o

.wymyslanie prochu", ale o siegniecie do rodzimej

lileratury, w ktörej jeden tytut moze stanowic zrödlo

dla catej serii röznorakich gier i multimedialnych

atlasöw, leksykonöw ilp. Najlepszym przykladem moze

tu byo .Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza.

Dziwi mnie, Ze nie wykorzystano zblizaja.cej sie

premiery filmu i nie stworzono produktow

nawia.zuia.cych do powiesci. 80 prosze sobie

wyobraziö taki RTS. gdzie naprzeciw siebie stoja.

wojska polskie i ludzie Chmielnickiego. Bogactwo

bitew, stylöw walki, uzbrojenia, (ormacji, to potencjal,

lakiego nie ma chyba zaden ze znanych RTS-öw (...)

.Ogniem i mieczem" to röwniez doskonaty matenat na

gre przygodowa.. Szalone pojedynki na szable.

pogonie przez bezkresne stepy, poszukiwanie

porwanej ukochanej, ucieczki - przeciez to gotowy

matenat na gre! Z .Ogniem 1 mieczem" mozna by tez

yrobic gre zrqcznosciowa. Wyslarczytoby tylko zebrac

co ciekawsze przygody bohateröw powiesci, wybrac

postaö 1 problem rozwia.zany. He tu moze byc tematöw:

wspomniane |uz pojedynki, ucieczka z oblezonej

twierdzy, dotarcie do wa,wozu pefnego sekretnych

2KWinSS

Czytam sobie ostatni numer Gambiers (1/99) 1 mato

co sie w gacie nie spuscitem z podniecenia, jak

zobaczytem, ze mnie drukneliscie. Ale mogliScie nie

kastrowac tak bolesnie mojego Natu (Wy chyba

baaaaardzo chcecie, aby te RR byfy nudne)l

Czytatem sobie ostatni numer Bravo Girl Wiem,

wiem, to gtupie, ale siodzintem ostatnio u dziewczyny,

a gdy wyszta na chwilc, musialem sie czyms zaja.c,

wiec wzia,tem (btagam o rozgrzeszenie) to @»$%"A"
|

pismo do ra.k i czytam o proroctwach 2000 roku.

Oczywiscie poruszono temat komputeröw. Cytuje, co

tarn przeczytatem, osoby o stabych nerwach prosze

usia.sc, a Don Pedro z Krainy jakichs tarn Drinköw

niech se lyknie jednego przed przeczytaniem. Otöz

byto tarn napisane: .w 2000 roku nie bedziecie mogli

nawet sobie pograc w gry komputerowe, poprzepalaja.

warn sie twarde dyski od myslenia, ktöry jesl rok". No

wiecie co? Czasami martwie sie, ze wyziewy z

mözgöw redaktorow BG mog« niszczyc powtoke

ozonowa. (moze powiedziec o nich Greenpeace?).

Chciatbym przejsc do tego, co pojawrio sie w

Reakcjach Redakcji. Zgadzam sie z opinia. niejakiego

BlueCo, ze Need for Speed wzbudza agresje- Kiedy

walne w ostatnia bände przed meta., to ide skopac

siostre, bo zeby sie tak wpieprzyc, to czacha dymil

Chyba ze mam zainstalowanego Q II. Wtedy

rozwalenie paru Stroggöw pomaga (baaaaardzo

polecam).

Teraz dorzuce swoje 3 grosze do listu Mava.

Cztowiekuü! Jakim cudem nie zawiesit Ci sie W98? Ja

tego .zaszczytu" dostepuje co pöt godziny i nie möge

juz tego zniesö (pierwszy raz zrobit to w 15 minut po

instalacji). Powiedz mi, co za palant namöwil Cie do

kupienia W98? I jeszcze zbierates na niego tyle czasu,

lepiej byto sobie kupic dopalacz or something.

Windows 98 rözni sie od Winzgrozy 95 tym, ze wolniej

chodzi (nawet w DOS-ie), zajmuje wiecej miejsca na

dysku i wiecej RAM-u Kazdy informatyk powie Ci, ze

. putapek, pokonanie wody petnej topielcöw 1

smiertelnych zasadzek. Zreszta, przy odrobinie woh

mozna by zrobiö nawet dobry FPP.

Przemek Saracen

Zdumiewajace, jak podobnymi torami

chodzamysli ludzi. Kiedy tylko ustyszatem o

ekranizacji „Ogniem i mieczem", zaczajem

sobie zadawac pytanie, ktöra polska firma

wezmie sie za komputerowa adaptacje tej

powiesci? Znajac jednak zycie oraz ludzi

pracujacych na naszym rynku, bytem pra-

wie pewien, ze zadna. Chociaz trudno uwie-

rzyc, ze mozna sie wykazac takim brakiem

zmystu marketingowego. Oto mamy pro-

dukt, ktörego prawie wcale nie trzeba lan-

sowaö (film jest wspaniale reklamowany, a

poza tym „Ogniem i mieczem" to nadal po-

wiesc kultowa), po ktöry moga. siegnac lu-

dzie nie zajmujacy sie na co dzien grami.

Oto produkt, do ktörego nie trzeba nama-

wiac ojcöw, matek i dziadköw, z ochota. ku-

pia swym pociechom gre dotyczaca. jednej

z najciekawszych epok w historii Polski, w
dodatku oparta. na powiesci najpopularniej-

szego polskiego pisarza!

W98 to @»%»A
$
A

. Jak mozesz mie6 czyste sumionie

po kupiemu programu od ztodzieja (Microszamba)?

A przy okazji, bardzo mnie rozbawrla recenzja W98PL

w konkurencyjnym czasopismie. Otöz tarn z kolei

napisali: ,W W98 gry chodza, szybciej i efeklywniej" -

r.atkiem jak reklama Mircosoftu (ciekawe, ile im

zaplacili?). A wymagania W98 to wedtug nich 8 MB

RAM. No... ciekawi mnie bardzo, jak to dziata na takim

sprzecie, bo przy 32 MB RAM na PH wszystko chodzi

jak na 486. Winzgrozy nienawidzrlem od poczatku

(zainstalowania), a nie dlatego, ze jest .taka modaV

Osobiscie wol« Workbencha z Amigi.

Dziekuje Warn bardzo, Kochani, za wydrukowanie listu

Krupika mojego kochanego. Dzieki Warn

dowiedziatem sie, co sie dzieje z SS. Kocham Was,

nigdy nie popetnijcie tego samego btedu. A jaki ma

stosunek obecny redaktor SS (ktörego kiedys bardzo

cenitem, ale po tym, co sie stato, nie möge juz tego

powiedzieö) do czesci redakcji, ktöra odeszta, to

widaö po jego odpowiedzi. Mam tez problem, jak

mamy wszelkie pytania kierowaö do SS, skoro nikt na

nie nie odpowiada? Podaicie möj adres, bo chce znac

opinie innych osöb w tej sprawie

qmic@friko5.onet.pl

PS GunmanÄTopGun&Jennefer RULEZIM (troche masta

nie zawadzi). .Niebo dla kaidego" to artykut super

Uch, bardzo nie lubisz tej firmy na „M" i

jej produktu, tego na „W". Ale chyba az

taka krytyka nie jest stuszna. Win98 nie

zawiesif mi sie ani razu z wtasnej winy (a

moze raz?). Jesli juz cos sie wieszafo, to z

winy konkretnych gier.

Inna sprawa, ze nie kupitem polskiej

wersji Okien. Wiadomo, co tarn napako-

wali i co zmienili? A poza tym, jak zoba-

czytem pierwszy raz polska. wersje, nie

mogtem sie zorientowac, co do czego

Ach, cl nauczyciele

Pewnego razu rozmawiatem z nauczycielka na temat

gier komputerowych. Powiedziata, ze kiedys kupita

synkowi gre za 150 zlotych i twierdzita. ze wiecej juz sie

tak nie natnie, bo synek pogral dwa dni i mu sie

znudzita. Cies/yta sie röwniez, Ze zamowita sobie

encyklopedie PWN. Zapytalem, ile |a bedzie kosztowaö

ta przyjemnosö, a ona odpowiedziata, ze 20 zlotych!

Mam do Was jedno pytanie. Czy wprowadzame zmian

w plikach CFG 1 save jest piractwem? O ile wiem.

producent 1 dystrybutor zastrzegaja sobie wszelkie

prawa do programu. Czyli, jezeli chciatbym

podrasowac samochöd w jakiejs grze, to musialbym

prosiö o zgode producenta?

tysy

Przykfad z nauczycielka jest strzatem w
dziesia.tke. Po pierwsze - swiadczy o niedo-

informowaniu spofeczenstwa, po drugie -

o poziomie nauczycieli. Gazeta Wyborcza
opublikowata w lipcu ubiegtego roku artykuf

oparty na badaniach socjologicznych nau-

czycieli. Okazato sie, ze duza czesc nie cho-

dzi do teatru i kina, nie czyta pism poza ko-

lorowymi magazynami i ksiazek poza Harle-

quinami, nie wie, kirn byfy sfynne postacie

historyczne (na przykfad Szekspir!). Jak wi-

dac, czesc nie wie tez, ze famie prawo. I tacy

ludzie chca i usifuja nas uczyc!

Jesli chodzi o zmiany w plikach, to zaka-

zana jest jedynie ingerencja w „kod

zrödtowy" gry, ktöry jest wtasnoscia. pro-

ducenta [takze nie do kohca, mozna go

bowiem NA WLASNY UZYTEK zmieniac

i udoskonalaö - AlxJ. Natomiast wolno

nam do woli ingerowac w zapisy stanu

gry i pliki CFG - zwtaszcza ze nie stano-

wia one integralnego elementu progra-

mu, sa po prostu zewnetrzna, baza da-

nych, ktörymi karmimy program.

sfuzy, bo jednak cztowiek przyzwyczait sie

do angielskich nazw.

Natomiast stanowczo protestuje prze-

ciw nazywaniu firmy Microsoft ztodzieja-

mi. To firma, ktöra produkuje i sprzedaje

oprogramowanie, a jak sie ono komus nie

podoba, to niech go nie kupuje. Zyjemy w
wolnym, kapitalistycznym kraju i wolno

nam sprzedawac, co tylko chcemy, za

jaka. chcemy cene. Problem tylko, by zna-

lezc kupujacego, a Microsoft znalazt ich

juz wiele dziesiatköw milionöw.

Mam nadzieje, ze wstrzelilismy sie w
Twoje marzenia, publikuja.c w nr. 2/99 wy-

wiad z Krupikiem. I sfowo jeszcze na temat

Bravo Girl. Kiedy czytam takie wypowiedzi,

jak zacytowana przez Ciebie, to wierzyö mi

sie nie chce, ze ktokolwiek moze byc tak

nierozgarniety. Odnosze raczej wrazenie,

ze jest to celowe szukanie supersensacji

we wszystkim, na zasadzie: „Dwugfowa
kobieta zostafa zgwatcona przez Marsjani-

na". Dziennikarz przeciez wie, ze nie ma
ani dwugfowych kobiet, ani Marsjan [pole-

mizowatbym zaröwno z tym, czy wie, jak i z

tym, czy nie ma - Alx], ale co mu szkodzi

pobrac wierszöwke za taki artykut?

O
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CD Projekt

00-626 Warszawa
ul. Marszatkowska 9/15
tel. (022)825 82 02
e-mail: cdprojekt@cdprojekt.com

witryna: www.cdprojekt.com.pl

IPSCG
00-626 Warszawa
ul. Okrezna 3

tel. (022)642 27 66
witryna: www.ipscg.com.pl

L.E.M.

02-916 Warszawa
ul. Chochotowska 3c

tel. (022)642 99 21,642 81 65
e-mail: lem@lem.com.pl

witryna: www.lem.com.pl

MarkSoft

01-872 Warszawa'

ul. Perzyriskiego 2

tel. (022)663 93 90
witryna: www.marksoft.com.pl

Microsoft

00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 80/82
tel. (022)651 54 05
e-mail: support@microsoft.com

witryna: www.microsoft.com

Mirage

03-933 Warszawa
ul. Obrohcöw 2c

tel. (022) 616 15 51, 616 15 55
e-mail: webmaster@mirage.com.pl

witryna: www.mirage.com.pl

Optimus S.A.

33-300 Nowy Sa.cz

ul. Nawojowska 118

tel. (018) 444 05 60
e-mail: intns@onet.pl

witryna: www.optimus.pl

Techland

63-400 Oströw Wlkp.

ul. Zötkiewskiego 3

tel. (062)737 27 46
witryna: www.techlandsoft.com

Wydawnictwo Naukowe PWN
00-251 Warszawa
ul. Miodowa 10

tel. 0-800 201 45
e-mail (dziaf dystrybucji wysytkowej i prenume-

rat PWN): wysylka@pwn.com.pl

witryna: www.pwn.com.pl

Spis ogtoszen
ArWal str. 86

CD Projekt str. 3

Creative Labs str. 2

Intermedia str. 11

L.E.M str. 77, 99

LK. Avalon str. 71

Maria - Przedsi^biorstwo Produkcyjno-Handlowe str. 71

MATT str. 86

NTT System str. 59

Optimus str. 91, 93, 95

SAGITA str. 79

Soft Press str. 87

Stawicki str. 100

TimSoft str. 97

Od redakcji

Sprostowcmia
• Z ostatniej chwili: Na str. 23

btednie podalismy dystrybuto-

ra gry Falcon 4.0 - nie jest nim

IPS CG. Czytelniköw i firme

przepraszamy.

• W numerze 2/99 podali-

smy, ze Bozena Stoma jest

rzecznikiem prasowym firmy

IPS CG. W rzeczywistosci pia-

stuje ona stanowisko specjali-

sty ds. marketingu. Czytelni-

köw oraz pania. Bozene Stom§
przepraszamy.

• Hasto na görze strony:

„Mato möw, stysz wielel" po-

chodzi ze starej ryciny przed-

stawiajacej wskazöwke dla

chtopa pariszczyznianego, dla-

tego uzyty w nim jezyk jest moc-

no archaiczny.

Hasto na j§zyk wspötczesny

mozna przetozyc tak: milcz, stu-

chaj i zbieraj informacje. Znaj-

dziesz je na tej stronie!
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k! KOMPUTERY SWIATA

THE INTEL INSIDE LOGO AND
PENTIUM ARE REGISTEREO
TRADEMARK ANO MMX
IS A TRAOEMARK OF
INTEL CORPORATION

ziat Handlowy: NTT System Ud.warszawa ul. Osowska 84, teivfax (022) 673 10 20, 610 97 so, 610 97 76, 610 51 61. 610 10 36

e-mail handlowy©ntt.com.pl Sklepy Firmowe: NTT Warszawa ul. Ostrzycka 2/4 tel. 813 57 40, NTT Pruszköw AI. Wojska Polskiego 36a tel. 728 67 67.

NTT Warszawa ul. Stowackiego 27/33, tel. (022) 832 15 77, NTT Warszawa Centrum Handlowe "LAND" paw. 47 ul. Wafbrzyska 11 tel. (022) 549 90 46.

NTT - W.G.E. al. Niepodlegroscl /Armii Ludowe) pasaz Podziemny. tel. (022) 825 91 00 w. 104 Oddziaty: NTT Bydgoszcz ul. Poniatowskiego 24
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tel. (077) 54 42 28 KEN Poznan ul. Poznaiiska 1/3 tel. (061) 21 76 37 KEN Wrocfaw ul. Otawska 16 tel. (071) 34 312 27,
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AMK KOMPUTER-SOCHACZEW ul. Chopina 145, (0601) 323 364, 3NET ELBLAG ul.Kumieli 2. (055) 2327261, EMOPAR RZESZÖW ul. Jana III Sobieskiego,

(017) 852 44 70, DALIMEX LUBLIN ul. Obywatelska 4, (081) 74 77 111, COMFIX - WARSZAWA ul. Conrada 21/11, (022) 669 64 36

NTT SYSTEM SP. Z O.O. POSIADA CERTYFIKAT JAKOSCI ISO 9001



III

o

The Great Battles
Collector's Edition
Firmy Erudite Software i In-

teractive Magic postanowity

wydac w jednym zestawie Se-

rie Great Ancient Battles,

ktörej tematem sa walki Ale-

ksandra, Hannibala i Cezara.

oddziaf liczone sa. „punkty roz-

gromienia", a gdy ogölna licz-

ba przekroczy punkt krytyczny

- armia ucieka). To bardzo uda-

ny System (np. rozkazy grupo-

we), choc nie pozbawiony wad

Gry nalezace do Great Bat-

tles to Strategie turowe rozgry-

wane na heksach. Engine

oparto na oryginalnym syste-

mieinicjatywy(kolejnoscwyko-

nywania ruchöw zalezy od

wskazniköw inicjatywy dowöd-

cöw) oraz obliczania wyniköw
starcia (za kazdy zniszczony

(zfe wykorzystanie tuczniköw i

procarzy)...

Mocna strona. serii jest

wspanialy zestaw scenariu-

szy. Mozemy rozegrac scena-

riusze dostepne w poprze-

dnichwydaniach - 10dlaAle-

ksandra, 11 Hannibala i 9 Ce-

zara. Jednak, w odröznieniu

od wiekszosci podobnych ze-

\M truWU
2 plyiy CO
mt-

Lemingi, setki, tysia.ce le-

mingöw. Jeszcze wiecej le-

mingöw, lemingi w tröjwymia-

rze, lemingi strzelaja.ce z pi-

stoletöw na färbe - aaaaa-

argh... znowu lemingi.

Wiele wody upfynefo w Wi-

sle od czasu, kiedy po raz

pierwszy zaatakowali nas nie-

biesko-zieloni najezdzcy. Za-

czefo sie jeszcze za czasöw
Amigi. Wtedy Psygnosis wpro-

wadzit na rynek jeden ze swo-

ich najwiekszych hitöw i bez-

sprzecznie jedna. z najlep-

szych (i najbardziej denerwu-

stawöw, GBCE nie zawiera

tylko kopii wydanych wcze-

sniej gier! Wraz z zestawem
otrzymujemy edytor map i sce-

nariuszy (umozliwiajacy takze

planowanie rozkazöw dla Sl)

oraz 4 dodatkowe bitwy - Para-

itacene (317 r. p.n.e.), Derto-

sa(215r. p.n.e.), Rhine (58 r.

p.n.e.) oraz ciekawostke -

„Rzym kontra reszta swiata",

czyli Cezar ramie w ramie z

Pompejuszem walcza z Ale-

ksandrem i Hannibalem.

Seria ma Sztuczna. Inteli-

gencje na niezbyt wysokim
poziomie, co rekompensowa-

ne jest kilkoma planami walki

dla kazdej bitwy. W kolejnych

odcinkach rosto znaczenie

rozkazöw grupowych, ktöre

wojen. Pomyst zebrania jej w
jednym zestawie jest dosko-

naty. Warto pamietac, ze to nie

zadne „starocie", ponadto

maja. jednolita tematyke i nie

sa dla „wyjatkowo-pokreco-

nych-graczy". Jesli ktos je-

szcze ich nie ma, a interesuje

sie tematyka i gatunkiem, po-

winien kupic zestaw.

Jacek llczuk

BATTLES
::oi.i.i:ci()k's i-dition

Sktadanka

Interactive Magic/Erudite Software

MarkSoft

zwiekszaja. troche skutecz-

nosc dziafah komputera.

Great Ancient Battles to

niewatpliwie najlepsza seria

gier strategicznych, zajmuja.-

ca sie tematem starozytnych

Wymagania sprzqtowe: Pentium 90,

16 MB RAM, CD-ROM 4», Windows

95

Ocena:

90%
Cena: bd

jacych) gier logicznych w hi-

storii komputeröw.

Kiedy czfowiek/recenzent

uswiadomi sobie, ze wyrosto

juz cate pokolenie mfodych

komputerowcöw, ktörzy nie

maja. najmniejszego pojecia,

czym jest leming (opröcz

tego, ze ma najwieksze skfon-

nosci samoböjcze ze wszyst-

kich stworzeh), zaczyna sie

czuc bardzo stary.

Tak wiec moim psim obo-

wiazkiem jest wyttumaczyc

najmtodszym, na czym polega

gra Lemmings - otöz mamy
doprowadzic jak najwieksza

liczbe matych zwierzaczköw

do wyjscia. Problem polega

na tym, ze lemingi sa bezden-

niegtupieisame... potrafiatyl-
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-Wing Collector

Dawno, dawno temu, w
pewnym domu oddalonym o

lata swietlne od naszej galak-

tyki, dwöch mtodych mitosni-

köw gier komputerowych z za-

patem oddawato sie rozryw-

ce. Pierwszy z chtopcöw, uzy-

wajac myszki, staraf sie nasla-

dowac sfynnego Luke'a

Skywalkera. Drugi poro-

zumiewal sie seria. pi-

sniec i udawat jednost-

ke R2. Grali catymi no-

cami i sprawnie prze-

chodzili kolejne, niezwy-

kletrudnemisje.

Uptyneto troche cza-

su. Jednostka

R2 dorobita sie

wtasnego kom-

putera i spedzafa

mnöstwo czasu,

katujacTIE Figh-

tera. Gra wygla.-

dafa o niebo le-

piej od poprzedniczki, miafa

grafike wwysokiej rozdzielczo-

sci i pozwalafa latac statkami,

ktöre strzelaty z laseröw - od-

gfos strzaföw byl zdecydowa-

nielepszy.

Troche mniej dawno temu
(juz w epoce akceleratoröw

3D) firma LucasArts zdecydo-

wala sie spetnic marzenia

wielkiej rzeszy graczy (w tym

Luke'a i jednostki R2) i stwo-

rzyfa nowa., Iepsza.wersje naj-

stynniejszego z kosmicznych

symulatoröw - X-Wing vs. TIE

Fighter. Niestety, gra nie oka-

zata sie tak dobra, jak oczeki-

wano i dwöch dzielnych pilo-

töw, ktörzy spedzili cata noc,

toczac pojedynki na dwöch
zlinkowanych komputerach,

doszto do wspölnego wnio-

sku, ze lepiej pograc w cos in-

nego.

Jednak od tego czasu za-

czeli marzyc. Marzyc o grze,

ktöra bedzie miata kampanie

jak w pierwszym X-Wingu i

grafike jak w XvT. Na spetnie-

nie marzenia beda jeszcze

musieli troche poczekac.

Jednak kiedy w wysiegniki

R2 wpadry ptytki z XW Collec-

tor Series - jego radosc byta

wielka. Oto powröcil X-Wing

w zupelnie nowej oprawie i w
dodatku na CD. Podwyzszo-

no rozdzielczosc, dodano ob-

sluge akceleratoröw, ale gra

pozostafa taka sama. Ba! Aby
zachowac niepowtarzalny kli-

mat, nie zmieniono nawet

oprawy dzwiekowej w intro i

ciagle stychac charaktery-

styczny szum starego Sound
Blastera. Az sie tezka kreci w
wizjerze. Na dodatek XW CD
to nie tylko pefna wersja starej

gry, ale takze wszystkie dodat-

ki, jakie ukazary sie po niej

(m.in. B-Wing, ktörego prawie

nikt nie umiat doinstalowac).

Na dwöch prytach mozna je-

szcze znalezc TIE Fightera

CD i XvT Academy. TF wygla.-

da wlasciwie identycznie jak

ostatnia wydana wersja (wla-

snie CD - z grafika wwysokiej

rozdzielczosci). Dodano tylko

mozliwosc wykorzystania kar-

ty 3D. XvT Academy to swoje-

go rodzaju wersja OEM. Dzie-

siec misji dodawano jako bo-

nus do joysticköw firmy Logi-

tech.

Dawno nie przezytem podob-

nego wzruszenia. Gry mojego
zycia powröcity na ekrany

komputerow, starajac sie do-

gonic obowiazuja.ce standar-

dy. Jezeli kochaliscie te gry,

Waszym OBOWIAZKIEM
jest zaopatrzyc sie w Collec-

tor Series.

ko chodzic. Jezeli trafia na

jakas przeszkode, odbijaja sie

od niej i ida w druga strone.

Rola gracza ogranicza sie do
przyznawania zwierzaczkom

w odpowiednich miejscach

odpowiednich funkcji, np.

przekopywanie sie przez

mury, wspinanie po piono-

wych scianach, a takze do

wreczania im parasoli, aby nie

rozplaskaty sie o posadzke.

Liczbafunkcji przewidzianych

na danej planszy jest ograni-

czona, trzeba je wiec tak wyko-

rzystac, aby bandzie udato sie

bezpiecznie dojsc do drzwi.

Ta zasada pasuje praktycz-

nie do kazdej gry o lemingach,

a ile ich bylo, tego nie pamie-

taja nawet najstarsi görale.

W Lemmings Pak dostaje-

my trzy gry: klasyczna - Oh!
No More Lemmings (bar-

dzowymownytytut), Lemmings
3D i Lemmings Paintball.

Lemmings 3D to zdecydo-

wanie najsiabsza pozycja.

Kiepska grafika i toporne ste-

rowanie - zabawa trudna i fru-

strujaca. Lemmings Paint-

ball to zupelnie nowe podej-

sciedotematu - lemingöwjest

zdecydowanie mniej (do 10) i

naszym zadaniem jest przedo-

stac sie do kohca etapu, strze-

lajac z pistoletöw na färbe do
innych, wrogich nam zwierza-

köw-samoböjcöw.

Przesyt poczufem gdzies

okoto roku 1993, ale jezeli

ktos nie ma dose - prosze bar-

dzo - to okazja, aby odnowic

mfodziehcze faseynaeje. Albo

zrobic ciekawy i, co nie mniej

wazne, tani prezent... mtode-

mu, pocza.tkujacemu graezo-

wi. Möj stosunek do Lem-

mings Pak najlepiej oddaje

tytul pierwszej czesci.

ZooltaR

WltVU
n/LucasArts

Wynmganiasp'.-clinN.' P.'ritmtn 100.

16 MB RAM. CD ROM 2-, W
05/08. /alacany «keetaratot 30

90%
Cena: 159 zt

Sktadanka

Psycpos s Clockwork Games

CD Projekt

Wymagani.i sprz^towe: 486 1

1

4 MB RAM. CD ROM 2»

Ocena: 60%

ee
Ui
-I

ta

S
<

Cena: 49 zt
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Miliardw rozumie
„Miliard w rozumie" to bar-

dzo sympatyczny teleturniej

prowadzony przez znakomite-

go showmana, Janusza Weis-

sa. Przyznam, ze ogladam go
z przyjemnoscia., wiec tym

chetniej siegna.lem po pro-

gram multimedialny o tym sa-

mymtytule.

Zapomnialem, niestety, ze

zyjemy w Polsce i nie ma co

spodziewac sie fajerwerköw.

Myslalem, ze program bedzie

symulowac rzeczywisty turniej

telewizyjny, ze zobaczymy za-

dajacego pytania Weissa,

zmierzymy sie z komputerowy-

mi przeciwnikami o z göry

ustalonym poziomie inteligen-

cji, przejdziemy przez elimina-

% Wskoz

4l Film i teatr

cje, aby ostatecznie zwycie-

zycwwielkimfinale. Marzytem

niesmiato o opcji gry wieloo-

sobowej (niekoniecznie przez

Internet, nawet na jednym
komputerze) i liczytem, ze au-

torzy zrobia. mita. niespo-

dzianke-

Tymczasem nie z tego. Mi-

liard w rozumie to siermieznie

wykonany zestaw pytah,

obrazkowych j

i tekstowych
'''

zagadek oraz

puzzli. Oczy-

wiscie, moz-

na go uznac

za cos w ro-

dzaju kompu-
terowego eg-

ZAWOL

zaminatora, sprawdzajacego

poziom naszej wiedzy, ale co

to ma wspölnego z teleturnie-

jem, w ktörym rzadza. emoeje,

rywalizacja? Niejasne tez sa.

1 M« / <+- , »*} '»—ip

.
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dla mnie zasady przyznawania

punktöw za rozwiazane zada-

nia. Na dodatek pytania zaezy-

naja. sie powtarzac juz po nie-

zbyt dlugim czasie spedzo-

nym przy komputerze. Zmu-
szanie graeza do ukladania

puzzli uwazam natomiast za

glupote-

Strona multimedialna pro-

gramu nazenuja.coslabym po-

ziomie. Rola Janusza Weissa
sprowadza sie do wypowie-

dzenia kilkunastu komentarzy

i zapowiedzi, a menu zrealizo-

wane jest bez gustu. O wstaw-

kach filmowych mozecie,

oczywiscie, zapomniec. W
programie zeskanowano wie-

le zdjec i tu, rzecz jasna, nie-

wiele dato sie zepsuc, wiec

mozemy zobaezyc portrety

srynnych osöb, obrazy, fotosy,

zdjeeia waznych wydarzeh.

Miliard w rozumie uwazam
za program zle skomponowa-
ny, zrealizowany bez fantazji,

nudny i nie dajaey nawet na-

miastki emoeji z prawdziwego

teleturnieju. Calkowita pomyl-

ka wydawnicza. Nie kupowad!

Jacek Piekara

Turme)

P.W.N

0m\ß~

\

Kazda osoba tworzaca mu-
/jV<; na komputerze na pewno

^ata sie z formatem zapi-

su pliköw *.mod (zawiera linie

melodyczna wraz z ..podpiety-

mi" instrumentami wformacie
sampli). ktöry krölowal w cza-

sach DOS-u. Zmienil sie Sy-

stem operacyjny. a karty mu-
zyczne przeszty rewolueje.

Polska firma Techland wpro-

wadzifa na rynek program,

ktöry wykorzystuje najnowsze

.qniecia w dziedzinie mu-
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zyki - technologie dzwieku

tröjwymiarowego. Future

Beat 3D obstuguje „zwykte"

karty muzyczne zgodne z Win-

dows, ale by przetestowac

wszystkie jego mozliwosci na-

lezy mied jedna z nastepuja-

cych kart: Sound BlasterLive',

Diamond Multimedia MX300.
Guillemot ISIS. Aureal Vortex

1lub2.

Jak wyglada calosc? Nie

bez powodu wspomniatem o

formacie *.mod - tworzenie

muzyki w FB3D przypomina

korzystanie z jednego z wielu

obecnych na rynku trackeröw.

Poza podstawowym panelem

sterowania w sktad programu

wchodza: szczatkowy edytor

linii melodycznej (bardzo

duzo innych popularnych

trackeröw dysponuje znaez-

nie wieksza liczba opcji), la-

dnie zaprojektowany edytor li-

nii perkusyjnej (bardzo prosty

w obsludze), edytor sampli

(zawierajaey wszystkie stan-

dardowe efekty) oraz edytor

sciezek muzycznych (röwniez

prosty w obsludze). Na CD
znajduje sie zbiör ponad 150

sampli instrumentöw oraz pra-

wie 500 gotowych sekwencji

I'FTi

jJUllifW

naprawde niezla jakosc. Do- synthPads^

datkowo bezposrednio z pro- s^nthsaiw;;
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NAUKT
Encyklopedia nauki wyda-

na przez firme Optimus to Pro-

dukt z serii Nowe Horyzonty.

Dzieli sie na piec dziaföw:

astronomia, matematyka, fizy-

ka, chemia i biologia. Informa-

cje usystematyzowane sa we-

dlug waznosci i przynalezno-

sci do okreslonych dziedzin

nauki. Na przyktad wsröd licz-

nych zagadnieh matematycz-

nych znajda. sie ciekawe arty-

kuty o teorii chaosu, fraktalach

czy podstawowych wzorach

trygonometrycznych. Podob-

nie w innych dziafach - zaczy-

najac od zagadnieh najbar-

dziej ogölnych, mozesz do-

trzec do interesujacych Cie

informacji. Opröcz faktöw i

wzoröw Encyklopedia nauki

przedstawiasylwetki naukow-

cöw, od Archimedesa az po

Stephena Hawkinga, guru

wspötczesnej astrofizyki.

Kazda strona encyklopedii

zawiera mnöstwo zdjec, cli-

Pluton

pöw dzwiekowych, a nawet

catych animacji pomagaja.-

cych zrozumiec dane zjawisko

czy wzör. Ponadto, jak w wiek-

szosci stron hipertekstowych,

mozna znalezc odnosniki do

innych, podobnych zagad-

nieh. W sumie wiec korzysta-

nie z Encyklopedii nauki jest

fatwe i przyjemne, tym bar-

dziej ze w kazdej chwili masz

dostep do indeksu i mozesz
momentalnie odszukac to, co

Cie interesuje.

Program Encyklopedia na-

uki pracuje w rozdzielczosci

640x480
i w 256 kolorach.

Szkoda troche, ze autorzy nie

popracowali nad polepsze-

niem tych parametröw. Cho-

ciaz z drugiej strony, kompakt

nie jest z gumy. Cöz, mam
nadzieje, ze razem z wejsciem

technologii DVD te problemy

znikna.

Wspomne jeszcze o jednej

z nielicznych wad EN. Prezen-

pedii nie wyjasniaja. danego
problemu, tylko zaznaczaja.

jego istnienie. Jezeli ktosszuka

dokladniejszych informacji, b$-

Uran

Saturn

dzie musiat siegna.c po inne

zrödto, przypuszczalnie po
zwykta. ksia.zke. Niestety, wiek-

szosc multimedialnych ency-

klopedii cierpi na te sama
przypadtosc. Zwykle w rekla-

mach „program zawiera ponad

10 000 wyczerpujacych opi-

söw gatunköw zwierza.t", ale

gdy zajrzymy pod hasto „kot",

ukazuje sie malutka tabliczka

ze zdjeciem i napis: „Kot - ssak

o czterech nogach, bardzo roz-

powszechniony na catym swie-

cie". I koniec. Poniewazjednak

to schorzenie catego gatunku

encyklopedii multimedialnych,

nie bede tej jednej za to karal.

Encyklopedia nauki jest

znakomitym programem dla

mlodziezy. Zawiera wiele inte-

resujacych, podstawowych

faktöw. Ladnie wykonana, ofe-

ruje mnöstwo multimedial-

nych fajerwerköw. Nadaje sie

znakomicie na prezent dla 14-

czy 15-latka, natomiast zdecy-

dowanie nie powinien jej ku-

powac Student politechniki,

ktöry chciatby poszerzyc swa.

wiedze z fizyki kwantowej.

Frogger

,**
rrrw
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NAUKI
Encyklopedia

Oplimus Pascal

Optimus S.A.

Wymagania spre«towe Penlium 100,

8 MB RAM. CD-ROM 4-, Wmdown 95

towane fakty czesto sa zbyt

ogölne. Ile bowiem mozna
zmiescic informacji o teorii Ein-

steina najednym ekranie, wdo-
datku spora czcionka? Tyle, co

nie. Niektöre pozycje encyklo-
Cena: 169 zl

t T

kilku efektöw 3D, opartych na

standardzie EAX - zostanie

zastosowany przy odtwarza-

niu kompozycji. Jest tez „pul-

pit". na ktörym dynamieznie,

podezas trwania utworu, mo-

zemy przemieszczaö zrödto

dzwieku - ska.d w danej chwili

ma on do nas dochodziö.

Future Beat 3D jest dobrym
programem dla osöb dopiero

zaezynajaeych domowe muzy-

kowanie (uwzglednifem to w
ocenie koheowej). Interfejs

jest prosty w obsfudze i mify

dla oka, nie ma zbyt duzych

wymagah sprzetowych. Inni

uzytkownicy moga. sie za-

wiesc(powinniobnizycocene

kohcowa.o 20%): program za-

wiera zbyt mato szczegöfo-

wych opeji obröbki utworu.

PS Patch i wersje demon-
stracyjna, programu znajdzie-

cie na CD-b w katalogu

\Utils\Music\.

fltWeiBWat

8 MB RAM. CD ROM 2« Windows

95/98 NT
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##Gdy wyrusiymy do
ostatecznego boju,

tysiqce swiatow za-

ptonq, by nam oswietlic

droge. Zetrzemy na
proch kazdego cztowie-

ka, kazde zwierze,

kazda zywa komorke
we wszechswiecie. Bez
zastanowienia i bez
litosci. Taka fest wola
bogbw Chaosu! /#

Abaddon the Despoiler

.K «' f\

H3

Herezja Horusa [w poprzednim nume-
rze btednie podalismy nazwe w liczbie

mnogiej(recenzja, str. 1 8) - przyp. red.] to

bunt przeciwko wtadzy Imperatora zakori-

czony przejsciem Horusa i jego zwolenni-

köw na strone Chaosu. Dziesiec tysiecy lat

pözniej Ty, Graczu, staniesz na czele kilku-

dziesieciu Space Marines, aby walczyc z

potega Chaosu.

Przede wszystkim musisz zapoznac sie

z sitami, ktöre masz do dyspozycji. Twoja

mata armia sktada sie z oddziatu Termina-

toröw, pieciu oddziatöwTactical Marines,

oddziatu szturmowego (Assault Squad),

oddziatu Devastatoröw oraz dziesieciu

specjalnych postaci (Kapitän, Chaplain,

2* Apothecary, 2* Techmarine i 4* Libra-

rian).

Oddziaty
Tactical Squad - podstawowa formacja

Space Marines. Na pierwsza misje be-

dziesz mögt zabrac tylko jeden Tactical

Squad. Kazdyoddziattegotypu sktada sie

z pieciu Marines uzbrojonych w Boltery.

Jeden Marine z oddziatu moze wymienic

Bolter na Plasma Gun, Melta Gun, Flamer

lub jakas broh ciezka,. Na poczatku najle-

piej wybrac Heavy Bolter. W miare poste-

pöw w grze i zdobywania nowych typöw
broni mozesz tworzyc specyficzne Tactical

Squads, przeznaczone do zadah specjal-

nych.

Assault Squad - oddziatszturmowywy-

posazony w broh do walki wrecz, pistolety

oraz wtzw. Jump Packi, dzieki ktörym moze
pokonywac duze odlegtosci w krötkim cza-

sie. Assault Squad powinien byc rozwijany

wtasnie w kierunku walki wrecz - nie ma
sensu dawanie Marines ztego oddziatu bro-

ni strzeleckiej dalekiego zasiegu (od tego

sa. inne formacje). Chtopcy z AS powinni

miec najlepszy sprzet do walki wrecz, naj-

lepiej Power Sword lub Power Fist.W mia-

re mozliwosci przydziel im tez Librariana,

ktöry wesprze ich mocami psionicznymi.

Przy odrobinie szczescia AS pomoze Ci

wygrac bitwe, |esli atak bedzie dobrze za-

planowany - widziatem kiedys, jak jeden

Marine z AS sam, podczas jednej rundy,

wybit caty oddziat sktadajacy sie z 5 Ber-

serkeröw Khorne'a!

Devastator Squad - od TS rözni sie

tym, zewjego sktad moze wchodzicdwöch
Marines z bronia ciezka., a nie jeden. Na
poczatku gry przewaznie maja Heavy Bol-

ter i Rocket Launcher. Devastatoröw mo-

zesz uzywac od drugiej misji. Jezeli tylko

masz okazje ich wzia,c, zröb to. DSw wiek-

szosci przypadköw jest lepszy niz TS ze

wzgledu na wieksza site ognia.

Terminator Squad - najlepsi wojow-

nicy danego zakonu dostepuja zaszczytu

stuzeniawelitarnychjednostkach.Termi-

natorzy, dysponujacy wieksza sita, ognia

od zwyktych oddziatöw i lepszymi zbroja-

mi -toniezwykleskuteczna formacja. Pa-

mietaj jednak o kilku ograniczeniach:

Terminatorzy niemogaprzyklekacanibie-

gac. Choc ich zbroja, Terminator Armor,

jest bardzo wytrzymata, nie jest niezni-

szczalna. Nienalezywiecbezpotrzebyna-

razac oddziatu na ogieh przeciwnika. Ter-

minatoröwbedziesz mögt uzywac dopiero
w pözniejszych etapach gry, najpierwwiec

skup sie na opanowaniu umiejetnosci do-

wodzenia pozostatymi oddziatami.

Bohaterowie
W Chaos Gate masz do dyspozycji dzie-

sieciu bohateröw. Pierwszy z nich to Kapi-

tän. Nieztywwalce wrecz, catkiem przyzwo-

icie strzela. Chaplain to ktos w rodzaju ka-

ptana.W razie potrzeby potraf i sie obronic,

ale raczej nie nadaje sie do samodzielnej

walki. Apothecary to medyk. Jezeli ktörys

z Twoich Marines jest ranny, apteczki me-

dyka pomoga mu przetrwac. Pamietaj tyl-

ko, ze medyk jest mato odporny na ataki,

wiec trzymaj go z tytu. Techmarine zajmuje

sie, ogölnie rzecz bior^c, sprzetem. W
Chaos Gate jest po prostu zwyktym boha-

terem o srednich parametrach.

Wreszcie Librarian to najbardziej przy-

datny bohater. To ktos w rodzaju maga,

osobnik posiadajacyzdolnosci psioniczne,

z ktörych korzysta sie tak jak z czaröw w sy-

stemach fantasy. Szczegölnie przydajasie

„obszarowe" moce ofensywne (Vortex, Hell-

fire.Stormof Wrath),czarywspomagajace

Librariana(przedewszystkimTeleportation)

oraz czary pomagajace innym Marines (ge-

nialnyQuickening orazkilkainnych). Oczy-

wiscie Librarian moze dysponowac takze

ÜLJL



innymi mocami. Wazne, abys poznat je

wszystkie i zdecydowal, ktöre sa najbardziej

odpowiedniedoTwojejtaktyki.

I jeszcze dwie istotne uwagi. Po pierw-

sze, Twoi Marines nie sa na State przypisa-

ni do oddziatöw. Mozesz ich dowolnie prze-

rzucac, czyli np. zgromadzic w Assault

Squad pieciu najlepszych w walce wrecz

wojowniköw. Warto siew to pobawic na po
czatku gry. Po drugie, masz tylko swoich

Marines - nie bedzie nowych rekrutöw, nie

bedzie zadnych positköw. Kazdy martwy

Marine to oslabienie Twojej sity bojowej.

Badz wiec ostrozny.

Jakiej broni uxywac?
Podstawowa sprawa. w Chaos Gate jest

znajomosc poszczegölnych typöw broni i

umiejetnosc odpowiedniego ich wykorzy-

stania. Zle uzyta broh nie spemi swojego

zadania, a niosacy ja Marine prawdopo-

dobnie zginie. Przedstawie krötki opis bro-

ni dostepnych w grze razem z sugestiami,

jak ich uzywac (i czy w ogöle uzywac).

Bolt Pistol - najmniejsza i najslabsza

wersja Boltera, uzywana gföwnie przez of i-

ceröw, jako dodatek do gtöwnego wyposa-

zenia.W bitwie Bolt Pistol nie przyda Ci sie

zbytnio, najwyzej w sytuacjach zupetnie

awaryjnych.

Plasma Pistol - o wiele bardziej uzy-

teczny pistolet. Z malej odlegtosci mozna
kilkomastrzalamipotozyctrupemprzeciet-

nych przeciwniköw. Niestety, ma niewielki

zasieg i mata. celnosc. Jak wszystkie pisto-

lety, to tylko broh dodatkowa.

Hand Flamer - zakwalifikowany do pi-

stoletöw tylko ze wzgledu na mate rozmia-

ry, w rzeczywistosci jest miniaturowa wer-

sja miotacza ptomieni. Niezbyt skuteczny,

poniewaz ma mala, site uderzenia, co - w
polaczeniu z wysokimi wspölczynnikami

zbroi wojowniköw Chaosu oraz specjalny-

mi rzutami obronnymi demonöw - czyni te

broh praktycznie bezuzyteczna.

Laspistol- jeszcze jeden typ pistoletu.

Troche lepszy od Bolt Pistola, nieco gor-

szy od wersji plazmowej. Zabaweczka,

ktöra nie przyda Ci sie przeciwko jednost-

kom Chaosu. Ulubiona broh Kultystöw

Chaosu.

Bolte r- standardowe wyposazenie kaz-

dego Space Marine. Dobry, w miare sku-

teczny, fatwy w obsludze. Wprawdzie cza-

sem sie zacina, ale to catkiem przyzwoita

broh. Musiszprzyzwyczaic sie dojegowad
i zalet, gdyz wiekszosc Twoich podko-

mendnych bedzie sie postugiwacwtasnie

Bolterami.

Storm Bolter - silniejsza wersja zwy-

ktego Boltera, uzywana przez Terminato-

röw. Moze prowadzic ogieh ciagfy.

Plasma Gun - podstawowa wersja bro-

ni plazmowej. Strzat z Plasma Guna jest

bardzo silny, moze zabic wiekszosc prze-

ciwniköw. Wady tej broni: maly zasieg oraz

szybkosc strzelania.

Kazda broh plazmowa ma dwa tryby

strzelania - podstawowy oraz drugi, w
ktörym broh zadaje wieksze obrazenia, ale

strzela co dwie rundy. Nie polecam wiecej

nizjednego Marine z Plasma Gunem.
Flamer iHeavy Flamer- pierwszy jest

uzywany przez Marines, drugi zas przez

oddziaty Terminatoröw. Obydwa modele

sa bardzo skuteczne (wersja heavy oczy-

wiscie bardziej). Zadaja niezbyt duze obra-

zeniaT lecz maja trzy mile cechy. Po pierw-

sze - uderzaja „obszarowo", po drugie -

ptomienie utrzymuja sie przez kilka rund, a

po trzecie - nawet jezeli przeciwnik nie

zginie, istnieje spore prawdopodobieh-

stwo, ze sie zapali, dzieki czemu zostanie

najakisczaswytaczonyzakcji.Flameryide-

alnie nadaja sie do atakowania zwartych

formacjiwrogalubdoblokowaniawaskich

przejsc.

Melta Gun - broh krötkiego zasiegu o

fantastycznej skutecznosci. Znakomicie

nadaje sie do likwidowania ciezko opance-

rzonychprzeciwniköw(Terminatoröw Cha-

osu, Berserkeröw

Khorne'a). Bardzo

dobry wybör dla As-

sault Squadu.
Heavy Bolter -

najciezsza wersja

Boltera. Pierwszo-

rzedna broh, ktöre

gtöwne zalety to:

duza sifa strzalu,

mozliwosc prowa-

dzeniaogniaciagte-

go oraz mozliwosc

przenoszeniaognia

na inny cel. Gdy za-

czynasz strzelac z

HB, pierwszy strzat

kosztuje Cie 20 AP,

kazdy nastepny jed-

Najlepsi wojownicy danego

zakonu dost^puja. zaszczytu

sluzenia w elitarnych

jednostkach

- to Terminatorzv.
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nakjuztylko4AP,poniewaztraktowanyjest

jako „kontyuacja serii". Ponadto, gdy zabi-

jesz juz przeciwnika, do ktörego strzelates,

awpoblizuznajdujesieinnywrög,mozesz

do niego strzelac röwniez po 4 AP. Heavy
Bolter to w pocza.tkowych misjach najlep-

szy wybör dla uzbrojonego w ciezka. broh

Marine z Tactical Squad.

Missile Launcher - wyrzutnia rakiet.

Nie dodac, nie ujac. Znakomita broh o da-

lekimzasiegu.Dostepnychjestkilkatypöw

rakiet, zktörychnajpozyteczniejszeto Krak

ciwniköw. Znakomita broh, podwzgledem
sposobu uzywania niezym sie nie rözni od

Heavy Boltera. Niestety.tylkooddziatyTer-

minatoröw moga uzywac AC.
Broh do walki wrecz - sporo röznych

odmian. Miecze, topory itp. Wszystkie w
zasadzie stuza do tego samego, wiec nie

Pojazdy w Chaos Gate to

raezej atrakcja niz prawdziwy

element gry.

bede sie rozdrabniac. Wazny jest nato-

miast fakt, ze porzadnie wycwiczony Mari-

ne z Power Fistem jest czasami znacznie

bardziej niebezpieczny od najlepszego

strzelca, szczegölnie jesli Librarian rzuci

na niego odpowiedni czar.

Granaty - najpopularniejsze typy to

„krak" i „frag". Pierwszy dziata podobnie

jak Krak Missile, drugi uderza „obszaro-

wo", niestety z mala, sita.. Granaty typu

„krak" sa. znakomite do otwierania opor-

nych drzwi. Najsilniejsze (ale i najrzadsze)

sa. granaty typu „vortex" i „stasis". Tak na-

prawdetylkoonesa.wstaniewyrza.dzic Ma-

rines Chaosu powazna, krzywde.

Jezeli zle zaplanujesz starcie,

zabija. Cie. Gdy nagle zatnie

Ci sie broh, zginiesz.

Najdrobniejszy btad i po Tobie.

Musisz strzelac dobrze,

Missiles, zaprojek-

towane do niszcze-

nia stacjonarnych

celöw i umoenieh.

Maja. duza. site raze-

nia,leczichtrafienie

ma Charakter punk-

towy. Przysuniecie

przeciwnikowi rakieta. typu „krak" jest za-

zwyczaj zaböjcze.

Lascannon - prawdziwe cacko (jedna

z moieh dwöch ulubionych broni typu

heavy), dziato laserowe w zasadzie prze-

znaezonedomontowanianaezotgach. Ma
niesamowita. site razenia, bardzo duzy
zasieg i celnosc. Chociaz komputerowa
wersja Lascannona jest nieco ostabiona

w stosunku do oryginalnej (figurkowej), w
dalszym cia.gu to pierwszorzedna broh.

Multimelta-wiekszaisilniejsza wersja

Melta Guna. Ma spora site razenia, poza

tym uderza „obszarowo". Znakomita broh,

niestetytrudnadozdobycia.

Heavy Plasma Gun - najbardziej

smiercionosnenarzedziewTwoimarsena-

le, nazywane czasami Sun Gun przez

wzglad na ogromna. site razenia. Za po-

moca HPG mozna zabic praktycznie

wszystkoitoprzewazniejednymstrzatem.

Moja ulubiona broh (obok Lascannona).

Broh „combi" - broh röznych typöw z

dodanym bagnetem. Od zwyktych wersji

rözni sie tym, ze mozna jej uzywac röwniez

do walki wrecz.

Assault Cannon - najwyzsze osiagnie-

cie w dziedzinie broni „maszynowej". AC
moze jedna. seria. skosic wiekszosc prze-

..illllA
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Broh speejalna - Chaos Gate oferuje

ponadto kilka rodzajöw broni (a raezej wa-

riantöw modeli podstawowych) nie wyste-

pujacych w klasycznym Warhammerze
40K. Sa to m.in.: Master Crafted Bolter,

SerpentsBreath Flamer czy Star Thrower

Plasma Gun. Przewazniezachowuja.wady

i zalety wersji podstawowej, lecz cechuje

je wieksza celnosc lub sita strzatu. Nie

musze chyba dodawac, ze w miare mozli-

wosci warto ich uzywac.

To byty pukawki osobiste. Chaos Gate

daje tez od czasu do czasu mozliwosc po-

bawienia sie ciezszym sprzetem, czyli po-

jazdami. Niestety, duzego wyboru nie ma:

transporter Rhino, czotg Predator, Land

Speeder (dwuosobowy latajacy pojazd

zwiadowczy) oraz Dreadnought. Wszyst-

kie maszyny (opröcz Land Speedera)

istnieja. takze w wersji chaosowej, gdyby

ktoschciatgracwtrybiemultiplayer. Poja-

zdy w Chaos Gate stanowia raezej atrak-

cje niz prawdziwy element gry, wiec nie

bede o nich dalej pisat.

Krötlci przeglqd körnend
Jezeli masz mozliwosc, przykleknij pod
koniec rundy. Przeciwnikowi bedzie tru-

dniej Cie trafic, a Twoja celnosc troche

fo
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wzrosnie. Nie obawiaj sie podbiegania -

wprawdzieodrobineobnizyTwojacelnosc,

ale nie nalezy sie tym przejmowac. Pamie-

taj o dodatkowym ekwipunku, ktöry nie-

siesz.W wirze walki fatwo zapomniec o za-

wartosci plecaka, a czesto dobrze uzyty

granat lub w pore wykorzystany Medipak

moze uratowacCi sköre. Niektörychdrzwi

nie da sie otworzyc w normalny sposöb.

ZnakomitymrozwiazaniemjestwtedyKrak

Grenade.

Spawdzaj na biezaco, ile naboi pozosta-

o w magazynku. Jezeli pociski skohcza Ci

siewnieodpowiednimmomencie.mozesz
przyptacic to zyciem. Przeladowanie bro-

ni kosztuje 15 AP. Planujac atak, bierz te

wartosc pod uwage. Choc to trudne, mu-

sisz tez przewidziec wypadki losowe, np.

broh mozesiezaciac(odblokowanie röw-

niez kosztuje 15 AP).

Strzelajac ogniem cia-

gtym, lepiej uzywac

strzatu zwyktego niz

celniejszego (bardziej

kosztownego). Inaczej

rzecz sie ma z wyrzutnia

rakiet, szczegölnie jeze-

li uzywasz pocisköw

typu „krak". Wtedy po-

winno Ci zalezec najed-

nym, ale za to celnym

strzale, jezeli mozesz

korzystaj wiec z opcji

AimedShot.

IKillca uwag,
taktylc i wskazöwelc

Prxeglad
przeciwniköw
Chaos Cultists - uz-

brojeni w pistolety lase-

rowe. DlaTwoich ludzi

nie stanowia wieksze-

go zagrozenia (chyba

ze masz pecha). Moz-

na ich zabiö z kazdej

broni.

Chaos Space Ma-
rines - chaosowy od-

powiednik Twoich Ma-

rines. Uzywaja. broni

podobnej do Twojej (z

drobnymi wyjatkami),

noszatez podobnej kla- '

sy zbroje. Chaos Ma-

rine ginie po kilku celnych strzatach z Bol-

tera.Najtatwiejjednakzabicgobronia.ciez-

szego kalibru - bardzo przydaje sie Heavy

Bolter. Oddziaty Chaos Marines moga.

Staraj sie nie uzywac zwartych formacji. Wpraw-

dzie granaty „obszarowe" nie sa. zbyt mocne. ale

bezposrednie Irafienie moze poranic Twoich Ma-

rines. Nie przesadzaj jednak z rozproszeniem -

po|edynczy Marine tatwo moze zginac, jezeli wpa-

dnie v» larapaly Najlepiej gdy grupa jesl lekko

rozproszona Jezeli musisz zbadac duiy leren,

wySlij male grupki, po 2-3 Marines. W len spo-

söb moga sie nawzajem ubezpieczac lub, w razie

polrzeby, pomagad. Zavvsze zoslaw przynajmnie|

lednego Marine w trybie overwalch, jezeli znajdu-

jesz sie na nie zbadanym lerenie. Bardzo czeslo

lakie srodki oslroznosci ralu|a sköre.

Zawsze w pierwszej kolejnosci likwiduj najtru-

dnie|s/e cele. Na przyklad. jezeli niedaleko Twoje-

go Marine stoi Kultysta, a duzo dalej - Berserker

Khorne'a, slrzelaj najpierw do Berserkera. Kulty-

sta i tak najprawdopodobniej nie Ci nie zrobi, a

Berserker slanowi powazne zagrozenie. Ta sama

zasada dotyczy celöw w obrebie jednej formacji.

Walczac z oddzialem Chaos Marines, najpierw

Staraj sie wyeliminowac Heavy Bolter i Rocket

Launcher

Nie böj sie atakowac wreez. Marine na 4. pozio-

mie dysponuje czterema atakami. Jezeli ma w mia-

re przyzwoita brort, potrafi naprawde niezle przy-

lozyc. Dotyczy to przede wszystkim Marines z As-

sault Squadu.

Nigdy nie stöj w miejscu, ktöre zostato ostrzelane

.• Flamera. Ryzykujesz, ze Twöj Marine zapali sie i

stracisz nad nim kontrole Pamieta|. zawsze mo-

zesz sie wycofac i zamknac za soba drzwi. Prze-

Ciwnloy przewaznie wola sie bronic niz atakowac,

wiec prawdopodobieiistwo, ze pö|da. za Toba,

jest niewielkie

miec do dwöch wojowniköw z ciezka bro-

nia (przewaznie nosza Rocket Launcher i

Heavy Bolter). Uwazaj na nich, potrafia nie-

zle przytozyc.

Khorne Berzerkers - z grubsza odpo-

wiednikTwojegoAssault Squadu. Uzbroje-

nido walki wrecz.zaböjczywbezposrednim

starciu. Za wszelka. cene staraj sie likwido-

wac ich z dystansu. Berserkerzy sa odpor-

ni na wiele ataköw psychicznych, nie wpa-

daja tezw panike, gdy oberwa z Flamera.

ChaosTerminators -najciezszykaliber.

Röwnie grozni (a moze nawet bardziej) co

TwoiTerminatorzy. Niesamowicietrudnoich

zabic.W gre wchodzi w zasadzie tylko broh

ciezka, najlepiej Lascannon lub Heavy Pla-

sma. Oczywiscie, Terminatoröw Chaosu
najtatwiej zlikwidowac wtasna jednostka

Terminatoröw. Nie zawsze jednak to mozli-

we.

Chaos Sorcerer.

Chaplain, Lord -

bohaterowie. Szcze-

gölnie wredni sa. ma-

gowie, majabowiem
w repertuarze sporo

naprawde przykrych

czaröw. Gdy tylko zo-

baezysz na horyzon-

cie maga, strzelaj ze

wszystkiego, co wpa-

dnieCi pod reke!

Bloodletters
FleshHounds, Fla-

mers, Horrors - to

pomniejsze demony.

Najgrozniejsze sa

Flamery (moga ata-

kowac „obszarowo"

za pomoca magiez-

nych ptomieni). Hor-

rory(podstawoweto

wersja rözowa) po
zabiciu rozpadaja

sie na dwa pomniej-

sze (niebieskie). De-

mony (w szczegölno-
sci Flamery) najle-

piej likwidowac w
walce wreez. Dzieki

speejalnym, demo-
^^^^^^^^^^— nicznym rzutom

obronnym okazuja

sie zadziwiajaco odporne na ostrzat.

Lord of Change Bloodthirster - naj-

wiekszedemony.odpowiednio-Tzeentcha

i Khorne'a. Pierwszy z nich jest znakomitym

magiem, drugi speejalizuje sie w walce

wreez. Tonajtwardsi przeciwnicy, jakich mo-

zeszspotkac. Jezeli zlezaplanujeszstarcie,

zabijaCie- Jezeli naglezatnieCi sie broh, zgi-

niesz. Najdrobniejszy btad i po Tobie. Mu-

sisz strzelaö dobrze, czesto i celnie. Najle-

piej zas dodatkowo zabezpiecz sie osoba.

Librarianazczarem Destroy Daemon.

Niestety, kohezy sie miejsce, wiec pozo-

state sztuezki i taktyki bedziecie musieli

wymyslic sami. Mam nadzieje, ze podane
informaeje oraz podpowiedzi pomoga.
Warn pokonac sity Chaosu i ukohczyc gre-

J ^

J

Frogger

I

Widziaiem kiedys, jak jeden

Marine z AS podezas jednej

rundy zabit pieciu

Berserkeröw Khorne'a!

Dobrze uzvtv aranat moze

uratowac Ci sköre.

Kazdy martwy Marine to

oslabienie Twojej sity bojowej.

—
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...ffo potqczenie gry straffegicznej z role—playing,

4 o alccji toczacej sie w magiczno—mitologicznym swie-

cie fantasy. Kiedy za talci pomyst biora si$ twbrcy

serii UFO, mozna miec nadxieje, ze przedsiewziecie

zakoriczy sie sukcesem... i tak wtasnie sie stato!
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W Magic & Mayhem spotkamywiele posta-

.-nanych z legend i mitologii. Opowiedzia-

Änotu historie rodem ze starozytnej Grecji (po-

Wawiajasie Herakles, Dionizos, Ariadna, kröl

mos, Tezeusz czy przewoznik umartych

Charon) oraz nawiazano do legendy o ryce-

rzach Okragtego Stotu.W swiecieM&M spo-

tkamy bowiem czarodzieja Merlina, prawego

[ rycerza Lanceiota, poszukujacego swietego

Graala sir Percivala, a takze nikczemnego

Mordreda.

Tworxenie postaci
W M&M postac bohatera rozbudowujemy

przez cata, gre, przydzielajac punkty zycia i

punkty czaröw oraz kupujac magiczne tali-

zmany trzech rodzajöw (talizmany prawa,

chaosu i neutralne). Poza tym mozemy po-

wiekszac limit kreatur, ktörymi bedzie dowo-
dzic czarodziej.

Przede wszystkim radze jak najszybciej

pomöc bohaterowi w uzyskaniu maksymal-

/by punktöw czaröw (200) oraz punk-

te iw zycia (800) - po to, aby w pierwszych mi-

nutach rozgrywki mögt od razu rzucic kilka

hzaklec.

\t Oczywiscie rozwiniecie sit magicznych i

ych do maksimum zajmie czarodziejo-

wiele czasu, trzeba mu röwniez kupic

106 kilka talizmanöw. Nie radze jednak z

fm przesadzac.W scenariuszach nie korzy-

tasiezogromnejliczbyzaklec.skohczyfem

|re, maja.c cztery talizmany prawa oraz po
i/a chaosu i neutralne.

Na|ciekawszesa.wtasnie talizmany prawa.

foone pozwola rzucac zakl^ciatakie, jak Le-

Jerinorozec, FontannaZycia iFeniks,

»rych trudno sobie wyobrazic zakoii-

iwy Liczbamozliwychdokontro-

inia kreatur tez nie musibycszczegölnie

|ic & Mayhem walka nie polega

IwysyLmiu hord przeciwko hordom, raczej

jrkorzystaniu niezbytwielujed-

BOafiiuich c;/ai;nni itp

rodzieja (zaröwno zyciowych, jak i magicz-

nych) oraz zakupieniezbednych talizmanöw

mozna ewentualnie powiekszyc limit kreatur,

ktöre czarodziej bedzie w stanie kontrolo-

wac.

Walka
Przede wszystkim nie radze na pocza.tku wy-

bieractrzeciegoczyczwartegostopniatrud-

nosci. M&M przeszedlem na drugim pozio-

mie trudnosci - wcale nie jest banalnie pro-

sty. Dopiero potem zacza,tem sie bawiö na

czwartym i uznatem, ze czasami to stresuja.-

cazabawa.

Najwazniejsze w prawie kazdym scenariu-

szu jest bryskawiczne opanowanie jednego

lub wiecej zrödet mana. Im wieksza liczbe

kontroluje bohater, tym szybciej odtwarzaja

sie jego punkty czaröw, a dzieki temu moze
powofywac coraz to nowe stwory i wysyfac do

boju. Jak w prawie kazdej grze, w ktörej teren

walki zasciela „mg*a wojny", najwazniejsze

jest rozpoznanie. Nikt nie zrobi tego lepiej

niztanie, lataja.ce jednostki - Nietoperze lub

Feniksy. Od Nietoperzy trudno wymagac
skutecznej walki, natomiast Feniksy moga.

bezkompleksöwzmierzycsiez prawie wszy-

stkimi przeciwnikami.

Po zajeciu zrödet mana i ustawieniu przy

nich strazy mozemy jeszcze dodatkowo je

zabezpieczyc. Postawienie Fontanny Zycia

umozliwi leczenie przyjaznych kreatur; Obe-

lisk Strach odpedzi wrogie jednostki, Straz-

nik porazi je bryskawicami, a posag Lorelei

spowoduje, ze zgtupieja- Jednak nie nalezy

liczyc, ze takie zabezpieczenia zapewnia

pelna. ochrone. Czasami pomoga, lecz wro-

gie stworzenia bardzo odporne na magie

moga. nie poddac sie wptywowi Strachu czy

Lorelei, asilnym oddzialom Straznikzadanie-

wielkieobrazenia.

Jezeli w scenariuszu mamy zamiar gtöw-

nie korzystac z pomocy nieumartych, to ide-

estilence. Posa.g

|0 dJalania bgdzie za-



kaaai wB*ystkje.iyweJueaUjiy ifcowotl

ich powolnasmierö.

Jednak rzadko mamy tak duzo czasu i

mana, by porzadnie zabezpieczyc wazne
punkty. Zwykle sprawdza sie powiedzenie,

ze najlepsza. obrona. jest atak, a kluczem do
sukcesu natychmiastowe zlokalizowanie

wrogiego czarodzieja, a potem wystanie

jego sladem nekajacych go kreatur. Jednak

sposöb ten zawodzi, kiedy wrög ma wystar-

czajaco duzo zrödet mana. Moze wtedy spo-

kojnie rzucac czary ofensywne oraz lecza.ce

i tylko niepotrzebnie zmarnujemy wtasne
jednostki, a przeciwnik nawet tego nie od-

czuje - jedynym pewnym sposobem jest

odciecie go od zrödet mana.

Czasem nawet nie musimy zdobywac
zrödet na State, najwazniejsze jest przejecie

inicjatywy i zmuszenie przeciwnika, aby

pröbowat odbic zrödta mana. Bardzo czesto

zdesperowany wrogi czarodziej pojawi sie

osobiscie, aby wywalczyc dostep do mana.

Wtedy najtatwiej go zniszczyc, wysytajac licz-

ne jednostki. Wazne, by nasze kreatury oto-

czyty wroga, gdyz zwykle czarodzieje sa. duzo
szybsi od zwyktych oddziatöw i potrafia. im

uciec. To samo, oczywiscie, dotyczy nasze-

go czarodzieja. Jest szybszy od wiekszosci

wrogöw (chyba ze rzucono na nich czar

Haste) i moze przed nimi uciekac, utrzymu-

jac ichw bezpiecznej odlegtosci.W zadnym

wypadku nie wolno dopuscic, by wrogowie

go otoczyli, gdyz wtedy sytuacja staje sie bar-

dzotrudna.

Nie nalezy wierzyö, ze wrodzy czarodzieje

poprzestana. na wysytaniu przeciw nam swo-

ich kreatur. Czasami stana.do boju osobiscie

i, jeöli maja. sporo mana, zaatakuja. bardzo

niebezpiecznymi czarami, np. Storm czy Me-

teorShower. A nawet zwykry Fireball oraz Ma-

gic Sphere moga. okazac sie fatalne w skut-

kach, jezeli zostana.wymierzone prosto w na-

szego maga.

Warto pamietac, ze za pomoca, spacji mo-
zemy zatrzymac gre, aby wydac jednostkom

nowe rozkazy. Jest to szczegölnie wazne w
zamieszaniu bitewnym oraz gdy chcemy sie

zorientowac, jak wyglada sytuacja na mapie

(moznaja.ogla.dac nawetwtedy, kiedy czasgry

jest zatrzymany). Pamietajmy röwniez o uzy-

waniu klawiszy „<"
i „>", ktöre pozwalaja. ogla.-

daö mape pod czterema röznymi ka.tami

(obrötmapyo90°).

Sojusznicy
W wielu scenariuszach gracz ma do pomo-
cyjednego, dwöch, a nawet trzech sojuszni-

köw. Najczesciej sa.to czarodziejka Ariadna

i mag Lucan.Niestety, zasady gry wymagaja.,

aby dotrwali oni do konca przygody. Bardzo

to czasem komplikuje rozgrywke, gdyz trze-

ba uwazac, aby nie wdali sie w jakies samo-
böjcze walki i nie zgineli, otoczeni przez

wrogöw. A talent do popadania w ktopoty

maja, naprawde nielichy.

Dlatego zawsze nalezy sprawdzac, jak wy-

glada portret sojusznika po lewej stronie ekra-

nu. Kiedy zauwazymy, ze zaczyna przypomi-

na6 szkielet - czas na interwencje. Najcze-

sciej wystai cj^ (
i adbac, aby

V
W wielu

scenariuszach

graczowi

pomaga
jeden, dwöch,

a nawet

trzech

sojuszniköw.
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nasi przyjaciele zdobyli jakies zrödto mana.

Zaröwno Ariadna, jak i Lucan potrafia. stoso-

wac czary lecza.ce, wiec beda, sie systema-

tyczniekurowac.Gorzej, kiedy wrög zabierze

im zrödta (lubmysamito zrobimy). Wtedy naj-

lepiej podestac positki lub ruszyö na odsiecz

i wyleczyc przyjaciöt.

Sojusznicy bardzo sie przydaja.. Po pierw-

sze, maja. mity zwyczaj uzdrawiania naszych

jednostek oraz bohatera,je&li tylko dysponuja.

odpowiednia. liczba. mana. Po drugie, sami

wzywaja. wtasne kreatury, Lucan zwykle Nieto-

perze, potem tez Trolle, Ariadna - Jednoroz-

ce. Po trzecie, rzucaja. czary wspomagaja.ee,

np. przydatny w czasie walki Excalibur oraz

Haste powodujaey, ze szybkie z natury Jedno-

rozee staja, z wiatrem w zawody. Po czwarte,

sojusznikom mozemy bezkarnie zabieraö

zrödta mana i korzystac z nich. Jest to bardzo

wazne zwtaszcza na pocza.tku scenariusza, kie-

dy bardzo, aleto bardzo potrzebujemy szybkie-

godoptywumana.

Naiskuteczniejsze
jednostki
Wszystko oczywiscie zalezy od scenariuj

(uksztattowania terenu, sity wroga i rodzaju

jednostek, ktörych uzywa), jednak moimzdE
niem najskuteczniejsza. i uniwersalna.jednc

stka. sa. Feniksy. Nie sa. to moze stworzenia

zbytsilneiwytrzymate.alezatowchwiliämief

ci wybuchaja., podpalajac wszystko \i*JDaI Za

to same odporne sa^Mogier tjff&XrS/y
rajd kilku czy kill m\ Cw^^y

.f-

*L I

W kazdym

niemal

scenariuszu

najwazniejsze

jest

btyskawiczne

opanowanie

jednego lub

wiecej zrödei

mana.

I

ŝ

1

I

Zwykle najlepsza

obrona jest atak.

Trzeba

zlokalizowac

HBIW«M

czarodzieia

i wyslac jego

sladem nekajace

go kreatury.



Feniksy w chwili

smierci wybuchaj^,

podpalajac wszystko,

co znajduje siQ

woköt.

f <- »: | <
% « i

..

* T?

ui i-mtlij.

Wiecej informacji o grze znajdziecie

w dziale Tete na str. 53.

moze znac^llB |Jl 2t! II 2UDIC IUÖ w ogöle zli-

kwidov oga"

Feniksy niezawodne sa.tez w poscigu za

tyrogimi bohaterami. Po pierwsze, nie ratuje

przed nimi umiejetnosc latania. Po drugie, sa

catkiem szybkie, potrafia.dogonic uciekajace-

go herosa i otoczyc go. Problem z Feniksami

polega tylko na tym, ze ich ptomienisty wy-

buch jest röwnie niebezpieczny dla wrogöw,
- idlaprzyjaciöl.Gdykorzystamyzichustug,

Pmusimypami'etac, bywalczytywoddaleniuod

innychjednostek.

Bardzo pozytecznymi stworami sa Jedno-

rozce, zwtaszczaw scenariuszach, w ktörych

trzeba toczyc walke z nieumartymi (Wraithy,

Szkielety, Wampiry itp.). Nikt tak sprawnie

jak szybki Jednorozec nie poradzi sobie z

tego typu wrogiem. Jednak stworzenia te

poruszaja sie bardzo nerwowo i moze sie

zdarzyc, ze rozkaz ataku trzeba im wydac dwa
albo trzy razy, zanim rzeczywiscie zaatakuja..

Samych nieumartych mozemy röwniez

Iuzyc
przeciw wrogowi (jednak nie wtedy, kie-

dy ma duzo Jednorozcöw), bo Szkielety sa

!

bardzo skutecznymi wojownikami - ich przy-

wotanie nie kosztuje wiele. adzieki niewidzial-

nym Wraithom mozemy niezauwazalnie dla

wroga znalezc sie na jego tytach. Troche roz-

arowuja Wampiry, bo ich przywotaniejest

wlosc kosztowne, a wartosc bojowa nie tak

i
Flrielka, mimo ze dzieki zdolnosci odradzania

punktöwzycia podczas walki mogadoscdtu-
go wyirzymac na polu bitwy.

Nieoczekiwanie przydatne okazac sie tez

. moga, dostepne od drugiego scenariusza

Fauny, ktörewmasieradza.sobie znakomicie

nawet z silnymi Trollami

(Troll otoczony przez

Fauny zdotazabic najwy-

liejjednegoznich).

Jak widac, w grze pre-

ferujejednostki, ktörych

koszt przywolania jest

piewielki. Zwykle lepiej

^niec kilka stabszych po-

^woröwzamiastjednego

silnego, ktöry moze zo-

stac na przyktad zatruty,

podpalony lub zarazony

choroba. i w efekcie szyb-

ko przeniesc sie do lep-

szegoswiata. Jednak nie

nalezy lekcewazyc droz-

8zych kreatur. Na przy-

ktad Troll, poza wro-

dzona sifa i wytrzymatoscia. ma
zdolnosc regeneracji punktöw

zycia poprzez pozeranie zwtok

wrogöw. Natomiast nie ma lep-

:ego wojownika niz Champion
haosu. Ta bardzo droga kreatu-

175 punktöw za przyzwanie!)

dysponuje zdolnoscia, zarazania

chorobawszystkich napotkanych

istot. Najlepiej Jaczyc go w oddzia-

fy z nieumartymi - jako jedyni sa

odporninazaraze.

Kiedygratem po raz pierwszyw
&M do-^c czesto wzywatem kre-

iace zdoln

Mitaury lub

Jednak~IcTi siiaf^daje sie ?byt mafa. Lepie4ob_

darzyö umiejetnoscia strzelaniä (czar Scy-

thian Bow) istoty silne, czyli Trolji, Krokodyle

lub nawet Jednorozce. Natomiast nie warto

rzucac czaröw wspomagajä^cych na slabe

kreatury, I tak szybko zgina,, a zaklecia (np.

Excalibur lub ScythianBow)jednaktrocheko-

sztuja-

Interesiijqce przedmioty
W wielu scenariuszach znajdziemy mnöstwo

pozytecznych przedmiotöw, ktöre mozna za-

brac i czasem nawet wykorzystac w nastep-

nych przygodach. Przede wszystkim sa.to ar-

tefakty pasujace do talizmanöw. Gdy je znaj-

dziemy, nie pojawiaja sie w ekwipunku maga,

dopieropotem(pozakohczeniumisji)zobaczy-

my je na stronie z talizmanami,W rozwiazaniu

(TeTe, str. 53) podaje wszystkie miejsca, gdzie

mozna znalezc artefakty.

Kolejnymi przydatnymi przedmiotami s^fi-

gurki kreatur. Takafigurka, gdy jazabierzemy,

znajdzie sie juz na State w ekwipunku maga -

klikajac na niej, bedzie mögt przywotac (bez

ponoszenia kosztöw) kreature, ktörafigurka

symbolizuje. Dobrzezachowacwiekszosöfi-

gurek do ostatniego scenariusza i spotkania

z Overlordem, choc i przedtem moga.pomöc
w kryzysowej sytuacji. Czasami mozna zna-

lezcspecjalneprzedmiotyomagicznychwta-

sciwosciach, takie jak Cloak of Invisibility,

Runy lub Glasses of Vision.

Przedmiotami dostepnymi tylko w danym
scenariuszu(czylitakimi, ktöre zniknapozakon-

czeniu misji) sa. zasoby mana oraz jedzenie.

Zasobymana.symbolizowane przez kolorowe

kuleczki, dodaja bohaterowi punkty czaröw i

jest to szczegölnie wazne w scenariuszach, w
ktörych jest mato (lub nie ma w ogöle) zrödet

mana. Bardzo czesto zasoby mana sa odna-

wialne, czyli pojawiaja, sie w tym samym miej-

scu mapy po krötkiej (lub dluzszej) chwili. Je-

dzenie natomiast przywraca bohaterowi punk-

ty zycia. Moze byc zbierane röwniez przez

jednostki czarodzieja (tylko przez zdrowe,

bowiem zranione pochtonajedzenie, leczac

wtasne rany) i wtedy automatycznie traf ia do
jego ekwipunku.

Wielopoxiomowe mapy
Mapy w niektörych scenariuszach Magic &
Mayhem moga miec nawet do trzech pozio-

möw. Szczegölnie wazne jest wtedy opero-

wanie ikonka po prawej stronie ekranu (ta z

domkiem),gdyz niektörych lokacjiniedasie

w ogöle zooaczyc bez przestawienia punk-

tu widzenia. Czasami sie zdarza, ze w nasze

jednostki godza strzaty wrogöw przylatuja.-

cejakbyznikad.Najpewniejtowrodzytuczni-

cy przyczaili sie na pierwszym lub drugim pie-

terku(niezauwazalniprzyustawionympierw-

szym poziomie podgladu) i stamtad bezkar-

nie daja upust morderczym sktonnosciom.

Korzystanie z wielopoziomowych map
bywa czasami skomplikowane, zwtaszcza w
duzych i rozlegfych budynkach, np. zamkach.

W wiele miejsc mozna dotrzec, wysytajac la-

tajace istoty, czesto znajdziemy ciekawe rze-

czy (na przyktad wrogöw) na dachach do-

rnostw.

Jacek Piekfl
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pierwsza polska gra na DVD!
10 GB interaktywnej przygody!

niektöre zmiany w stosunku do wersji CD:

Gra dostepna we wszystkich sklepach komputeiowych oraz w sprzeriazy wysylkowej

Cena gry REAH DVD w sprzedazy wysylkowej 169 zl 6 Zl kosztow wysylki
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Glosu do sekwencji mowionych uzyczyl K aczor



>ra RailRoad Tyco«
Sida Meiern nie wpro-
wndzitn tnlciego przeto-
mu jnk Civilization,

SimCity czy Dune 2.

Jednnlc naleiy ja uznac
zn jedno z najwiekszych
osiagniec wsrod gier
ekonomiczno-strategicz-

Po latach firma PopTop postanowila

wykupic prawa do tytutu i wydac jego kon-

tynuacje.AkcjaRailroadTycoonlltoczysie

(podobnie jak w pierwowzorze) w czasie

rzeczywistym; mozna regulowacpredkosc
uptywu czasu.

Oprnwn
Teren widzimy w rzucie izometrycznym.

Rozdzielczosctominimum 1024*768 przy

8- lub 16-bitowej grafice. Mozna wykorzy-

stac 3 poziomy zblizenia oraz 4 pofozenia

kamery.

Minimaine wymaganiasprzetowepoda-
ne przez producenta dotycza. raczej 8-bi-

towej grafiki i ograniczonego korzystania

z dostepnej pamieci komputera. Lepiej

posiadac przynajmniej Pentium 200MMX
i 32 MB RAM. Jednak i przy takim proce-

sorze (nawet przy wiekszej pamieci) gra

bardzo zwalnia, szczegölnie gdy mamy
ponad 100 sktadöw... Gdy w rozgrywce

uczestniczy 30 kompanii kolejowych, nie

pomoze nawet zalecany przez twörcöw
procesor Pentium II.

Kompanie
Naszezadaniepoleganazarzadzaniukom-

pania. kolejowa.. Wybieramy trasy przeja-

zdöw i typ przewozöw, ale szczegöty kon-

Podqgi pasazerskie stanowiq gtöwne i najlatwiej dostepne zrödto
dochodbw. Widoczny na ilustrac ji pociqg relacji Chicago — Nowy Jork
sktada sie zaledwie z dwöch wagonow, ale jego ladunek wart jesl

ponad 2 miliony USD... Wraz z uptywem czasu ta wartesc spada, do-
brze wiec nadawac pociqgom dalekobieznym status „ekspres".

troluje komputer. Najciekawsze zmiany

zaszty wotoczee przedsiebiorstwa, moze-

my np. zatozyc jednoczesnie 2 kompanie.

Pojawili sie tez menedzerowie - kazdy ma
swoje wady i zalety, proponuje m.in. mniej-

sze koszty budowy toröw, co niesie skutki

uboczne - zmniejszenie bezpieczeiistwa,

awefekcieczestsze i skuteczniejsze ban-

dyckie napady na nasze pocia.gi.

Bardzo dobrym pomysfem sa podziaty

terytorialne i okazywanie przez rza.dy do-

brej woli w stosunku do naszych planöw

budowy kolei na danym obszarze oraz pra-

wa do budowy trasywröznych krajach(cza-

sem nie mozna niezbudowae, kiedy indziej

trzeba zaptacic za zezwolenie).

Scennriusze i knmpnnin
Dysponujemy zestawem 12 oddzielnych

map z najrözniejszych krajöw i kontynen-

töw(WielkaBrytania, Europa, Chiny, USA,

Korea, Ameryka Pötnocna i Potudniowa)

oraz mapami znajdujacymi sie w kampanii

(opröcz wymienionych wczesniej - Japo-

nia, Australia i Afryka). Mapy narzucaja.

ograniezenie liczby graezy - aby to zmie-

nic, trzeba je wyedytowac. Niestety, brak

generatora map losowych.

Cecha. charakterystyczna. scenariuszy

RT II sa. „cele wyzsze". To 3 zadania o röz-

nych priorytetach. Za ich wykonanie otrzy-

mujemy medale - od brazowego do ztote-

go. Najczesciej chodzi o polozenie linii ko-

lejowych od miasta na jednym kraheu mapy
do innego (na drugim koheu) oraz przewie-

zieniemiedzynimitadunkuokreslonejwiel-

kosci.ewentualnieosiagnieciejakichsce-

löwfinansowych.

Kampania prowadzi graeza przez wieki

i kontynenty. W jej sktad wchodzi 1 8 histo-

rycznych scenariuszy. Niestety, nie jest to

taka rewelacja, jak mogtoby sie wydawac
- poszczegölnemisjeniesa.wzadenspo-

söb ze soba. potaezone. Brakuje choeby
szcza.tkowego historycznego realizmu -

granicepahstwoweistnieja.(zapowiadasie

dobrze), ale autorzy gry nie zwracaja w
ogöle uwagi na wydarzenia w danej chwili

rozgrywaja.ee sie na swiecie! Na przyktad

mozemy spokojnie prowadzic handel mie-

dzy pötnocnymi a potudniowymi stanami

podezas wojny secesyjnej. Drobne zmia-

ny - choeby wprowadzenie przewozöw
wojskowych - mogryby znacznie uatrakcyj-

niegre.
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Szlalci Icemunikacyjne
Model ruchu pocia.göwzostatwstosunku

do RRT bardzo uproszczony - to najwaz-

niejsza wada sequela.

Najbardziej irytuja.ce jest znikniecie tu-

neli... Oczywiscie znam argument produ-

centöw o symbolicznym znaczeniu toröw,

ktöre widzimy - w rzeczywistosci sa. to

mosty, tunele itd. Prosty test potwierdza te

teze - wystarczy spröbowac poJozyc szla-

ki np. na zachodnim wybrzezu Stanöw: ta

sama dtugosc, tylko zmienionytroche bieg

linii - a röznice cen moga byc nawet dwu-

krotne. Czyli tunele sa, tylko nie mamy z

nich zadnego pozytku! Dlaczego? Bo po-

ciag w terenie görzystym wlecze sie tak, ze

kowboj na zdychajacej szkapie moze jez-

dzicspokojniewokötskladu„pedza.cego"

podgörke.Ptacimyzawybudowanietune-

li, a nie mamy zadnej rekompensaty... Co
prawda, mozna kupicspecjalnajokomoty-

we, ale trudno to uznac za argument.

Kolejna niespodzianka - pociagi nie

moga. sie zderzyc! Jezeli zajdzie taka po-

trzeba, przystaja i czekaja., az po tym samym
torze przejedzie drugi sWad... Podwöjne
torytrzeba budowac, byprzyspieszycprze-

jazdy, a nie po to, by je wogöle umozliwic.

Cöz, konieczeskomplikowanymirozjazda-

mi, semaforami, stacjami sygnafowymi, czy-

li tym wszystkim, co bylo w pierwowzorze.

Nastepna zmiana, tym razem (o dziwo!)

krok w strone realizmu - nie musimy juz

dotaczac toröw i stacji do istniejacej linii -

mozna budowac niewielkie odcinki w od-

legtych krancach mapy.

Wreszcie ostatnia „poprawka" - budo-

wanie stacji w dowolnym miejscu, nawet

tuz obok budynköw konkurencji. Mozemy
tez budowac tory przecinaja.ce linie prze-

ciwniköw (!), a nawet korzystac z ich toröw

i przystanköw (oczywiscie, za odpowiedni

udziat w zyskach z przewozöw). Efektem

tych zmian jest znikniecie „wojny o stacje"

- tak charakterystycznej dla RRT jednej z

najwiekszych atrakcji. Teraz, odpowiednio

aczac i rozbudowujac infrastrukture stacji,

mozna bez wiekszego wysitku zmniejszyc

zyski konkurencji...

Dobbr lolcomotyw i slctadbw
Na plus nalezyzapisacnielimitowanie sta-

cji i pociagöw, byto to bardzo przykre w
RRT. Dowyboru mamyznacznie wiecej lo-

komotyw - okoto 60. Mozemy tez zaodpo-

wiednia optata uzyskac wy<a.cznosc na ja-

ka.s lokomotywe, co da nam czasowa. prze-

wage nad konkurencja..

Nie zawsze obowiazuje zasada, ze naj-

nowsza lokomotywa jest najlepsza. Musi-

my zwracacuwage. natypterenu.poktörym
beda.jezdzitynaszesk<ady. Nagörskieszla-

ki odpowiednie sa lokomotywy powolne,

ale dobrze pokonuja.ce wzniesienia, ktöre

jednak niezbyt nadaja.si§ na dfuzsze trasy,

np. doskonata na görzyste szlaki jest

3-TruckShay. Natomiastsktadszybszy,ale

bardziej „wrazliwy" na pofaldowany teren

dobrze sprawdzasi^ naröwninach.

Trzeba zwracac uwage na koszty eksplo-

atacji i paliwa oraz, co bardzo istotne, na

niezawodnosc pocia_gu. Co nam po bardzo

szybkiej lokomotywie, ktöra bedzie sie cze-

sto psuta?

Pocia.gi powinny byc stosunkowo kröt-

kie. Gra pozwala na zaledwie 6 wagonöw
w zestawie, jednak lepiej korzystac tylko z

3. Krötki sktad to szybsze przejazdy, wie-

cej pieniedzy oraz wieksza szansa na uzy-

skanie mianaekspresu.

Opröczwagonöw pasazerskich, poczto-

wych i towarowych na szczegölna. uwage
zastuguja. restauracyjne (wieksze zyski z

przejazdu) oraz caboose (powstrzymuja.

napady).

Spora niewygoda. dla gracza jest brak w
wykazie pocia.göwaktualnej trasy, na jakiej

jezdza..

Przewoxy pasarersko-
-pocztowe oraz ffowarowe
Najwieksze i najszybsze zyski przynosza.

przewozy pasazersko-pocztowe. Kazdy
scenariusz(jeslimamymozliwoscwyboru)

powinnismy rozpoczynac od znalezienia 2

duzych miast potozonych w stosunkowo

niewielkiej odlegtosci. Podwöjny tor i 2

krötkie pocia.gi dadza. catkiem spore do-

chody na rozkrecenie dziatalnosci.

Wazne tez, ze inwestorzy pozytywnie

reaguja. na przyta.czaniekolejnych miast do

naszej kolei - to jedna z podstawowych
metod utrzymania duzego poziomu popu-

larnosci, a wie.c i wiekszych prywatnych

dochodöw.
Przewozy towarowe na pocza.tkugryna-

lezy prowadzic niejako „przy okazji" - jesli

stac nas na podwöjnetory, a sasiednie mia-

sta produkuja/ potrzebuja. okreslonych to-

waröw.Wpözniejszejfazienalezyrozwijac

tego typu dziatalnosc, jednak zawsze bar-

dziej optaca sie przytaczyc nowe miasto.

Jezeli juz zdecydujemy sie na przewozy to-

warowe, dobrze kupic fabryki, farmy czy

itach 70. dysponojemy juz

szeroka gama elektrowoiow i

lokemetyw spalinowyck. Röz-
nice miedzy nimi %a röwnie wy-
razne fak w przypadkv paro-
wezbw, natomiast koszty elcs-

ploatacji czesto bardzo wyso-
klo. Cöz, postep kosztuje

Stacje mozemy budowac

w dowolnym miejscu,

nawet tuz obok budynköw

konkurencji.

Dworzec kolejowy w Gothemburgu (Sxwecja), rok 1971. Prosze
zwröcic uwage na stylowy saloon rodem z Dzikiego Zachodu, a takze
mala, szarq bwdke z drewna (budynek urzedu pocztowego).

kopalnie (w grze mozemy nabyc 36 typöw

przedsi^biorstw), ktörych produkty bedzie-

my przewozic - dodatkowe zyski. Lepiej

zrobic to, zanim rozpoczniemy przewozy,

bo konkurencja nie spi... Niestety, nie mo-

zemy budowac zadnych obiektöw przemy-

sfowych...

Infrastruktura stacji

Jakosc techniczna naszych sMadöw zale-
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zy w sposöb istotny od Water Tower (dla

parowozöw) oraz Sanding Tower i lokomo-

tywowni. Lokomotywownie trzeba budo-

wac przynajmniej na co drugiej stacji, aje-

sli nas na to stac - na kazdej.

Bardzo istotne wptywy przynosi infra-

struktura pasazersko-pocztowa stacji:

poczta, saloon, restauracja i hotel. Lepiej

nie oszczedzac i kupowac od razu duze

restauracje oraz hotele. Warto pamietac o

le we „wn^trxu" wspötcxesnej lokomotywy uwzgledniono
zmiany, jakie prxyniöst postep. Smiesznie wyglqdalby tu wskaxnik
wody...

Sxtuczna Inteligencja
Komputer dobrze sobie radzi na rynku ak-

cji, natomiast nadzorowanie linii kolejo-

wychprzychodzimuze znacznie wiekszym

trudem. Niewa.tpliwie dobrze rozpoczyna

dziatalnosö, jednak potem bywa röznie.

Nie musimy dotaczac toröw

i stacji do istniejacej linii

- mozemy budowac

niewielkie odcinki

w odlegtych krahcach mapy.

von Bismarck, Zelaxny
Kanclerx. W tej rxecxywistoscl
— prezes xarxqdu tow. kolejo-

wcgo Chicago & North Western.

da lost krajem dose
dnionym.

nkt Petersburg*!. Towa-
rxysx Lenin przewraca sie w
grobie. Sxkoda xe, projektu jqc
ton scenariusx, nie uwxglednio-
no wptyww wydaraen historycz-

nych na naxewnictwo.
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urzedach celnych (wportach i rejonie przy-

granicznym) oraz liniach telegraficznych

lub telefonicznych.

Pozostate budynki (Liquid Storage, Re-

frigeration Storage, Grain Silo i Ware-

house) trzeba budowac tylko wtedy, gdy

przewozimy specyficzne towary.

Finanse
Na gietdzie mozna obracac tylko prywatna

gotöwka, a nie pieniedzmi kompanii.

Czesc finansowa zostata rozbudowana
w stosunku do pierwowzoru. Jesli kogos
to nudzi, moze wytaczyc (choc nie w kam-

panii)wszystkieopcjefinansoweizajaösie

tylko budowakolei.

Podobnie jak w wiekszosci handlöwek,

mozemy zaciagac i splacac pozyczki, wy-

puszczac nowe akcje oraz obracac nimi

nagietdzie papieröwwartosciowych czy

zmieniac wysokosc dywidend. W RT II

nie ma ograniezeh w zakupie akeji kon-

kureneji.

Mozemy przejmowac inne linie. Pytanie

tylko - po co? Po ich zakupieniu mamy
znaczne problemy z doprowadzeniem
przejetych trakeji do zadowalajaeego sta-

nu. Znacznie prostsze, skuteczniejsze i tah-

sze (!) jest pocia.gniecie w rejony zajete

przez konkurencje wtasnych toröw i wybu-

dowanie w poblizu stacji (mozna stawiac

staeje w poblizu przystanku przeciwnika).

Przejmowanie innych kompanii ma sens

tylko wtedy, gdy firma dysponuje zbedna.

gotöwka.

Na poziomie hard i expert musimy sie tro-

che natrudzic, gdyz jedyna szansa. na suk-

ces na gieJdzie jest szybkie kupno i sprze-

daz z marginalnym zyskiem. Trudno to

uznaö za wielka rozrywke - bardzo czaso-

chlonne, mecza.ee i nudne zajeeie, prak-

tycznie tylko przeszkadza przy rozbudowie

linii lub zmusza do ciagfego pauzowania

gry, aby mozna sie byto zaja.c obrotem pa-

pieröw wartosciowych.

Na nizszych poziomach najsensow-

niejszatechnikajestzakupwtasnychakcji

(czasami konkureneji) i rozbudowywanie

linii kolejowych. Wieksze zyski, przewozy

i zadowolenie inwestoröw pozwola. uzy-

skac znaczny prywatny maja.tek. Jedynym
powaznym zagrozeniem jest recesja, ale

tutaj nie pomoga. zadne „genialne" inwe-

stycje - trzeba przeezekae niekorzystny

okres.

Razgracatkiemniezle, kiedyindziejprowa-

dzona przez niego kompania przynosi mi-

zerne zyski, a tworzone trasy moga przypra-

wicoataksmiechu.

Komputerowy przeciwnik zajmuje sie

praktycznie tylko przewozami pasazersko-

-pocztowymi, nie kupuje praw do nowych
terytoriöw, trasy prowadzi prosto, nie zwa-

zajac na poehytosei, ma problemy z odpo-

wiednim wykorzystaniem obiektöw prze-

mysfowych i najezesciej ogranicza sie do

50 skiadöw. Ciekawostkajest, ze nie ku-

puje lokomotywowni.a jednak poziomole-

ju w jego lokomotywach jest wysoki.

Zgodnie z duchem naszych czasöw
RT II ma opeje gry wieloosobowej przez

kabel, modern, siec i Internet. Jednak trud-

no to uznaö za ogromna. zalete, poniewaz

brakuje rzeczywistej interakeji miedzy

kompaniami uezestniezaeymi w grze (za-

kup i sprzedaz akeji to zdecydowanie za

mato). Praktycznie kazdy robi swoje, kon-

takty graezy sa ograniezone, w efekeie

rozgrywka nie rözni sie wiele od walki z

komputerem.

Wnieski
Niestety, nie da sie ukryö, ze przy poröw-

nywaniu RRT z RT II przypomina sie histo-

ria Dune 2 i Dune 2000. Na szczescie dla

firmy PopTop, Railroad Tycoon II ma prze-

wage - miedzy pierwowzorem a kontynu-

aeja. nie byto mnöstwa klonöw. Mozna wy-

mienic tylko kilka gier kolejowo-transpor-

towych - 1 830: Railroads and Robber Ba-

rons, A-Train,lndustryGiant, Transport Ty-

coon... Wiekszosö nie cieszyta sie duza,

popularnoscia i przeszta bez echa.

Nawet „poprawki" wprowadzone przez

PopTop nie byty w stanie zepsuö doskona-

tego pomystu Sida Meiera, choc pierwo-

wzör w momencie pojawienia sie na rynku

byt znacznie wiekszym osia.gnieciem niz

kontynuacjajestteraz.

Railroad Tycoon II to „lektura obowiaz-

kowa" dla wszystkich graezy lubiacych

tengatunek.Zastugujenaoceneogölna
87% - pod warunkiem, ze ktos nie grat w
pierwowzör(odpublikacjiRRTuptyna.ttak

dtugi czas, ze warunek ten moze spetniac

wielu). Natomiast osoby, ktöre dtugo graty

w RRT. czeka mniejsze lub wieksze rozeza-

rowanie (choc wcale nie musi).

Jacek llc/uk



Prenumerujesz?
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Zama'wiaj^c roczna^ prenumerat? GAMBLERA

[VI CzTonkostwo Gambl erCl ubu
oraz (jedna opcja do wyboru)*:

odkladk?

pod mysz

czapk? z

lub

[jpomagasz matym pacjentom

z Centrum Zdrowia Dziecka**

Jak zaprenumerowat?

1. Prenumerate, mozesz zamöwic, uzywaja_c

kartki pocztowej za?a.czonej do tego
wydania Gambl era lub korzystajqc
z Internetu: www.gambler.com.pl, lub
za pomoca. blankietu, ktöry drukujemy obok.

2. Przesy?aja.c zamöwienie na kartce pocztowej
nie ponosisz zadnych dodatkowych kosztöw.

3. Rachunek otrzymasz z pierwszym
zaprenumerowanym numerem Gambl era.

4. Wysytke. upominköw rozpoczniemy
po otrzymaniu wptaty za prenumerat?.

Aby otrzymac prezent lub przekazac pieniqdze,

zaznacz odpowiednia, opcje. na kartce pocztowej

za?a_czonej do tego wydania Gamblera
lub na stronie internetowej Gamblera,
lub na blankiecie wptaty zamieszczonym obok.

** W Twoim imieniu wydawca Gamblera wptaci 10 z?

na konto Centrum Zdrowia Dziecka.

N -r

N "K

R 3

tf» o Q.D ro ic

*Z
O
*0

00

m
O

laduiais

Z i ladtuais

ladoiais

a I

-9 Q-

|aduu3js



lll
III

5~

DDG i

s
s

~ 8

PRENUMERAtA
?i

i 1 1

|
(i

if

Mi! i }

PI
1= 1 I

D D

9

i
i

FN3 ro f-O

t f f
3 S

s

5
s
s

f

et et et

«I 1 j

I

I

I

i ! !r
t

] D
i
s
et

I f
S
et

s

n

!

If

Hl t 1

I

I
1

an

1 D

5

I
I I

3

i l 1
3 S

II

i 1

et et

1 II

MIESI NIKA

GAMBLER

©05(^00=603^00©^

GAMBLER
w prenumeracie

12 wydan £T
J
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regularnej dostawy

zdego zamöwionego numeru

dor^czenia czasopisma

do domu
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ceny w ramach

dokonanej przedptaty

superlektury
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Szczegötowych informaeji udziela Sekcja Sprzedazy:

ul . St§pinska 22/30, 00-739 Warszawa

tel./fax (0-22)415121, (0-22)410374

e-mail: prenumerata@lupus.waw.pl



z w sprzedazy nowe tytulj z wspanialej serii!

„Red Alert potqczony z Quake II... konieczny zakup dla kazdego gracza"

91% PC Format

AcTiVisioH REWOLUCJA rV GRACH STRATEGICZNYCH

Ponadto w kolekcii:

Zopk: Grand Inquisitor™ • Nightmare C

Heavy Gear™ • Dark Reign™: The Future of War
man: Legacy of Kain™ • Netstorm™: Islands ai

Muppet Treasure Island™ • Hexen ir
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Pracownia

Komputerowa AB
ul. Rzemieslnicza 13

32-400 Myslemce

ADAP - Stoisko

Firmowe
ul. Przwnystowa 3

40-282 Katowice

AGA Electronics
ul. Ks. Skorupki 2

16-300 Augustöw

AGATON
(Sklep Pamiatkarsko-Komp.*Muz.)
ul. Odrodzenia 10

12-100 Szczytno

ALTAR - sklep

kornputerowy
ul. 3 Maja 7

87-800 Wfoctawek

AMICOM
ul. Marszafka J. Pitsudskiego 14/82

22-400 Zamosc

. J

AMIKOM PPHU
ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 120

15-003 Biatystok

ARETE s.c.

SDH CENTRAL 1, II pkjtro

ul. Piotrkowska 165/169

90-447 tödi

ARR GROUP
tel. (012)22 97 47

http://www.arr,com.pl

ART-COM
ul. GrunwakJzka 120

32-510 Jaworzno

A.T.K. Mega Arts
ul. Stayera 1

07-412 Ostroleka

BILANG - Centrum
Komputerowe
pl. Rodta 8

70-419 •zczecin

CD-MEDIA
ul. Prosta 5

87-100 Toruri

CD Perfect
ul. Granltowa 13

93-521 tödz

CD Projekt

- sklep flrmowy
ul. Indyjska 25a

03-957 Warszawa

CD Projekt

- sklep firmowy
ul. Pereca 2

00-849 Warszawa

CD Projekt

- sklep firmowy
ul. Stflrowislna 65

31-052 Krakow

CD Projekt

- sklep firmowy
pl. Konstytucji 3 Maja 5

26-610 Radom

ComarLand s.c
ul. Wielkopolska 1B

44-335 Jastrzebie

COMPACT
- komputery
ul. Sw. Rocha 10/218

15-879 Biatystok

COMPUTER CENTER
Komputery - sprzedaz, uslugi

ul. Szpltalna 62

95-200 Pabianice

Daniel PPH
ul. Witosa 4

87-800 Wtoctawek

DeMeN Komputer
ul. Strzelecka 17

97-200 Tomaszöw

DIGITEL
ul. Cechowa 22

43-300 Bielsko-Biata

Galeria Programöw
ul. Maly Rynek 4

31-041 Krakow

H.U.G. - Komputer
ul. Trakt Brzeski 68

05-077 Stara Mifosna

stoisko w markecie Welmax

KARPATY
ul. Rynek 14

38-200 Jasto

Ksiegarnia

„Wojciech Skolik"
ul. Wolnosci 62

41-500 Chorzöw

FLOP
ul.Wieluhska28

42-200 Czestochowa

Floppy Computer
Systems
ul. Grudziadzka 45

87-100 Toruh

GIL
ul. Kard. Wyszyrtskiego 13

70-200 Szczecin

GOLDREGEN
AI. Najswietszej Marii Panny 11

42-200 Czestochowa

TwcDie nismin-TiWO! kluh
Alfabetyczny wykaz miast, w ktörych dziataja sklepy GamblerClubu

Miejscowosc Nazwa sklepu Miejscowosc Nazwa sklepu Miejscowosc Nazwa sklepu Miejscowosc Nazwa sklepu

Augustöw • AGA Electronics Jastrzebie • ComarLand s.c. Myslenice • Pracownia Komputero- Toruh • CD-MEDIA
Biatystok • AMIKOM PPHU Jaworzno • ART-COM wa AB

• Floppy Computer

• COMPACT Jelenia Göra • WAM-CD Olecko • INFOLAND Systems

- komputery Kamlenlec Ostroleka • A.T.K. Mega Arts Warszawa • CD Projekt - sklep

• WIZARD s.c. Zabkowlcki • PUK Pabianice • COMPUTER CENTER firmowy

Blelsko-Blala • DIGITEL Katowice • ADAP - Stoisko • Ustugi Komputerowe • CD Projekt - sklep

• HDD-Komputer Firmowe „Tomasz Smigielski" firmowy

Kedzlerzyn Poznan • Kombit • F.H.U. Mascomps.c,

Bllgoraj • P.U.P. „Wach"
-Kozle • BHU Share Radom • CD Projekt - sklep

• „SiS" s.c.

Chorzöw • Ksiegarnia .Wojciech
Kielce • MEDIAKOM s.c. firmowy • S.C. .TROL-

Skolik" Krakow • ARR GROUP Rybnlk • MASTER Wielun • PHU .IP"

Clechanöw • Pendex • CD Projekt - sklep Sleradz • PALADYN - P.P.H.U. Wleruszöw • PHU .IP"

Czestochowa • FLOP firmowy Stara Mllosna • H.U.G. - Komputer Wloclawek • ALTAR - sklep komp.

• GOLDREGEN
• Galeria Programöw Szczecin • BILANG-Centrum • Daniel PPH

Gdynia
Legnlca • INFO COM s.c. Komputerowe Wroctaw • PIXEL
Lublln • XYZ • GIL Zamosc • AMICOM

Jaslo • KARPATY
tödi • ARETE s.c.

• CD Perfect

Szczytno

Tomaszöw

• AGATON
• DeMeN Komputer

78 C Dia cztonköw GamblerClubu znizka 5% j
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HDD-Komputer
ul. G»eboka 2

43-300 Bielsko-Biala

*«"•*> Jamblei

F.H.U. Masromp s.c.

ul. Torur\ak«i>2 paw. 15

03-226 Warazawa

INFO COM s.c.
Przeds. Handlowo-Ustugowe

ul. Izerska 5

69-220 Legnica

MASTER
ul. Koaciuszki 60

44-200 Rybnik

PIXEL
ul. Rzeznicza 6

50-129 Wrodaw

PUK
Przedsiebiorsiwo Uslug Kotrp.

ul. Za,bkowicka 7

67-230 Kamieniec Za,bkowicki

Uslugi Komputerowe
„Tomasz Smigielski"
ul. Wilertsk. 57/42

95-200 Pabianice

S.C. „TROL"
Ustugi Komputerowe

ul. Bystawska 79A

04-993 Warszawa

INFOLAND
pl. Wolnosci 16

19-400 Olecko

Mawix
ul. Jana z Kolna 2

81-348 Qdynia

http://www.mawix.com.pl

Rescom
ul. 10 Lutego23

81-364 Gdynia

P.U.P. „WACH"
Salon Komputerowy
ul. Kosciuazki 100

23-400 Bitgoraj

PHU „IP"
ul. Sadowa 15

98-300 Wielun

MEDIAKOM s.c.

ul. Mala 16

25-012 Kielce

Service-Q
pl. Zwirki i Wigury 9A
43-300 Bielsko-Biaia

WAM-CD
ul. Krotka 21

58-500 Jelenia Göra

PHU „IP"
ul. Buczka 1/5

98-400 Wieruszöw

PALADYN - P.PH.U.
ul. Pitsudskiego 5 B
98-200 Sieradz

„SiS" s.c.

AI. Niepodleglosci rög ul. Wawelskiej

Podziemia przy GUS, Pawilon p,r, §
Warszawa

WIZARD s.c.

ul. Wyszyrtskiego 2/1

15-888 Biarystok

Kombit
os. Wichrowe Wzgörze 105A

61-674 Poznart

Pendex
ul. Pultuska 20C (Pawilon .Optymista")

06-400 Ciechanöw

BHU Share
skr. poczt. 387, tel. Q 802 76 29 73

e-mail: share@sos.com.pl

47-220 K«jdzierzyn-Kozle

XYZ
ul. Okopowa 6

20-022 Lublin

DSW SAGITA 02-903 Warszawa
ul. Powsinska 40/24 lub /17

tel./fax (22) 42-92-79

tel. (22) 42-93-68
Zatelefonui i zlöz zamöwienie jesli zglosi sie automat - möw wyraznie: podaj miejscowosc i nr telefonu z kierunkowym, oddzwonimy. Lub wyslij wyciety blankiet
- zaznacz zamawiane programy z lewej strony tytulu. Lub wyslij zamöwienie na kartce pocztowej wypisz zamawiane programy. Podpisz sie czytelnie jesli jestes

dorosly, a jesli nie, popros o taki podpis Rodzica. Nie podpisane zamöwienia, oraz te na ktörych podpis nie budzi zaufania, ida. do kosza. Cenv w zt zawieraia, VAT.
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CD-ROM GRY
AM! Eiodu« '49

AceVerturaPl 69
Actua k* Hockey 2 129

AauaSoccer2 '49

AAerkle 69
A« Warna III 89
Andrea Raang 55
Anno 1602 149

Armoured Fat 2 55
Ashgan-The Dragon Slayei 149

Asteroids 129

Baldurs Gate 153
Barrage 115

Battlegr -Napoleon m Ruwa 89
r3atl)egr.Preludek>Waierioo 89
BatOezone 59
Bofreaks W
Black Oahta 169

6*xid2 TreChoosen 149

Bft**i3>»oitl2Pl 55

rJugnders 59
Bumout 99
Caesar 3 149

CasM Honda SuperMe 133

Cave War» 75
Champenship Manag 3 PI w
ttamponship Manag

,

97'9« 115

ChaamiheRin' 75
CotnMcReeRaly 155

Conmandos 149

Conquestoll N W DeLu.e 69
CtMMX» 95
Creauw2 155

CROC 55

CurseotMonkey Island 119

WbHÜBß 99
Dan R«gn Expansion 59
Oart Verneance 149

DqMOSÄM - »9
Deethkerz 153

DaaMrapOungson 95

Dau.Pl 59
DU*
Oonwiani Sjuoa» 149

0rtamstoRaa»> 56
D Nuta n
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OuneZCxX <i

rjungeon Kaecw PL 55
Echelon 89
EuDpeanVWar w
Esaftü 1
PIA 18 Hör« Korea 89
F22 Total A. Wer
FAPTLeagrooOMa^99

Plywg Corps 59
FootßelWwld Manager 99
FutureCoplAPD 99
GanrjsiervOrgenized Cm« 145

Gooseoumpt 99
Grand PmLegeno 155

Grand The« Auto PI 99

Gre*Batttesol Alexander 79
Great BeOes ol Caesar 79
Grsal Basses c/Harnbai 79
Gnm Fandango 195

HaH-L*» 153

Heart ol Darkness 155

HeavyGear 149

HeavyGear2 W
Heüoenc* 74

HerMc2 149

HeroesofM*M2Pl 95
Hexäoe 159

HÖfillFB 67

l-WAR 95
*-22 v5 99
F/A-18E Camer Sinke 139

iM1A2 Abrems 75
IMPERIUM GALACTICA 59
Industry Gunl 79

IniecoooUllimale Racing Col 120

Insane Speedway 2 75

iPanzer 44 89
Johnny Hertens Champ ^98 146

Joint Sinke Fighter 99
Joseph»» Assasm 79

Kram 153

KKSD2 lei

Kswie i
Tchorz PL 55

Lands of Lore 2 55

Las) Brom 149

Legen of Time 155

Uberekon Dey 79

UmPoHaMan 98PL 95
Lode Rom« 2 139

LuU Vinuai Bar» St
MIA (Mtsunr, nAeton] 139

HagejM 62
Mag« «Mayam '45

Maximum Face 59
Michael Oe, av.v, -45

UM 4 u*j. < .45

Monaco Grand Pro 99
Monte Carlo 70

Mona) Korr«« 4 '39

MctoRaoer; 45
Myth 95
Mvm? w

145

FalWeU'939

FeateFeM

59

n
FietdsotF»»

FIFA 99..
F<jr»«gFo.-» 99

Final Fantesy ' 155

Floht Simulator« 292

FJc«UrvIlTV^^^^^^165

Need k» Speed 3

w.
COT 14g

ÖpäratoM

,

OurJaws

Panzer Gene* 2 135

Pa« Corpus 55
PiatyEemer 99
Pngu 69
Pittita 3 Pl-TraBegmM I«
PoeerSWe «X

Precrsirjn Racaig 99
PiWc*U^ffla|euoHMM2 75

SÜK 'i
Quake 2 149

Quake 2-mo(e The Reckonng 99
Quake 2-Netpec*

QueenewEye 139

Raüroad Tycoon 2 145

R»noow6 145

Reah • AD 2044 139

Reah PL 139

Reco» lel

RerJne Racers 55
Rerlu.Pl 55
Riven - Sequel lo Mysl 165
-..»:.,. 169

Rc4andGam»98 89
RutNessCom 149

SCARS 99
SanOmjm lel

Scorcner 59
Screamer2 99
SempwFi 79
S»Oers3Pl 135

Seven Krgdoms 79
Shadow ofme Emp«e 75

S«! Meer-s Alla Cenlaoi lel

SM Oh 2000 55
S*nCi!y3000 lel

Sei 149

SkulCaps 99
SoBiers 31 War 155

Spearhead 135

SpecOps 129

Speed Buslers Act 30 99
Spmu 59
StarW Supremacy 119

StarCraB 149

StarCratl BroodWar 79
Slars 59
Steel Partners 2 99
Steel Panthers 3 149

Store Am PL 55
Targel PL 59
Team Apache 155

Test Dnve 4X4 tel

Te« Murphy Overseer 95
Theme Hospilal 55
Thiel . The Derk Prcfeö 149

ThunderBngade 99
TidesotWir 149

TrünnTkel 59
Toca2 lel

Tomo Raöer 2 129

Tomrj Rader 3 149

Tomo Ralder Unfin Business 95
Tonic TrouWe lel

Total Annih* -rrnsle Bettle Tact
. 95

Total Annihilation 59

Touche PL 55
Trespasser 145

Tnbal Rage 59
Took2 SeedsolEvil 153

UlomateChalangeGo« 99
Lttarnhtars 79
Upnseig 2 - Laad 4 Pestroy 149

kbd. Miasto. Oltca. Nr Domu » Mtes/kania. teie'on domowy lub do pracy - 2 kiemnkowym

Vangers .59

V«tua Fighkar 2 99
WarGames 145

WarolneWonds 149

War Weid 2-HumanOnslaught 156

Wargasm 139
Warhamrner-Chac« Gate 155
Warlords 3-0 Risrö lel

Wadords3-ReignofHeroes 89
aCommanrJet Prophecy 59

Fcotbal Manager lel

World League Baskeball 155

World League Soccer-98 95
Worms Anraoeddon 145

WtedüngCre* 69
WW2FnhMrt MS
x-CrjwipocalypsePl 55
X-COM Wercept« lel

Xenccracy 75

Zok Grand InouMa 151

SUPER CENY
SOODeatHon 35
ABes OOdysee 49

AosoWeZero 39

AD 2044 PL 39
ADCOPPl 35
AoeofS» 49
A&erwDenSpeoa 29
Animal 39
Armoured :

I 49
Banz« Bug 39
Batöegr Aronar 49
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< XGdla
graczy
Yamaha to jeden z bardziej

znanych producentöw modu-

töw brzmieniowych, synteza-

toröw i sampleröw. Firma

opracowata rewelacyjne roz-

szerzenie standardu General

MIDI, ktöre nazwata XG. Kar-

ta WaveForce 192XG, sprze-

towo wspierajaca Standard

XG, to pierwszy produkt Ya-

mahy przeznaczony gföwnie

dla graczy.

WaveForce 192XG to nie

wielka karta PCI. Wyposazo-
no ja, w 16-bitowe przetworni-

ki DA/AD, zas jej sercem jest

procesorDS-1 (YMF724): 64-

gtosowy syntezator MIDI

(GM, XG), syntezator S-VA i

akcelerator DirectSound/Di-

rectSound3D. 192XGtworzy
efekty instrumentalne dwie-

ma metodami: posfugujac sie

tablica. fal (wavetable), ktörej

rozmiar wynosi 2 MB, oraz

poprzez modelowanie fizycz-

ne. W tym ostatnim przypad-

nie orkiestralnych. Modelo-

wanie fizyczne stosowane

jest przede wszystkim do ge-

nerowania instrumentöw de-

tych, ktöre odtwarzane z tabli-

cy fal nigdy nie odddaja.

dzwieköw dostatecznie wier-

nie. W trybie S-VA WaveFor-

ce potrafi odtwarzac do 256
partii.

WaveForce to najprostsza

karta Yamahy sprzetowo

wspierajaca Standard MIDI o

nazwie XG, bardzo rozbudo-

wane rozszerzenie General

MIDI (GM), ida.ce o wiele da-

lej niz GS firmy Roland. W
przeciwiehstwie do tego

ostatniego, XG nie ogranicza

sie do sztywnych 128 stan-

dardowych brzmieh instru-

mentalnych oraz jednego ze-

stawu perkusji. Podstawowa
liczba instrumentöw XG wy-

nosi... 676, a do tego docho-

dzi 21 zestawöw perkusji!

Bardziej rozbudowane karty,

Classic 100 - naua sie rozpoznawai stynne utwory muiyki kla-

sycznej!

ku stosowana jest technika

Sondius-XG Virtual Acoustic

S-VA (Software Virtual Acou-

stic), tak wiec jest to rozwiaza-

nie czesciowo programowe.

Umozliwia bardzo wierne od-

tworzenie instrumentöw solo-

wych i prowadzacych - gtöw-

np. kosztujaca ponad 2 tys. z\

karta SW1000XG, standar-

dowo oferuja. ponad 1000 in-

strumentöw! Niestety, ani kar-

ta 724XG, ani SW1000XG
nie ma pamieci RAM, zas

brzmienia przechowywane sa.

w pamieci ROM. Dlatego nie

XG - nie tylko dla bogatzy!

bedziemy mogli dodawac do
instrumentöw wiasnych okrzy-

köw, co mozemy robic, majac

karte z pamiecia. RAM.
XG pozwala tez na bardzo

rozbudowana. edycje barwy

odtwarzanych instrumentöw.

W tym celu stosuje trzy nieza-

lezne procesory efektöw, ge-

neruja.ce np. pogtos, echo

i wiele innych. XG oferuje

tez zmiane jasnosci dzwieku

(brightness), czyli jakby ttu-

mienie instrumentu - efekt

stosowany w muzyce techno.

Pliki MIDI w standardzie

XG brzmia. na karcie Wave-
Force 192XG naprawde
swietnie, aczkolwiek troche

daje sie we znaki jedynie

2-megabajtowa tablica fal (w

SW1000XG ma rozmiar 20

MB). Znakomicie brzmi gitara

(wreszcie!) zaröwno aku-

styczna, jak i rözne odmiany

elektrycznej (z efektami distor-

tion, overdrive i innymi).

Swietnie wypada muzyka

techno, a nawet klasyczna.

WaveForce 192XG to nie tyl-

ko dzwiek MIDI; to przeciez kar-

ta przeznaczona dla graczy.

Oferuje system Sensaura -

technike tröjwymiarowego

pozycjonowania dzwieku przy

wykorzystaniu dwöch gfosni-

köw czy sfuchawek, odpowia-

dajaca. funkcjonalnie syste-

mowi A3D. Moje subiektywne

wrazenia przemawiajajednak

na korzysc A3D - Sensaura

nie daje az tak dobrego zfu-

dzenia dzwieku przestrzen-

nego.

Do karty dofa.czone sa dwa
kr^zki z oprogramowaniem.

Jeden zawiera zoptymalizo-

wana. pod ka.tem muzyki XG
demonstracyjna. wersje gry

Final Fantasy VII, zas na dru-

gim znajduja. sie sterowniki

dla Windows 95, 98 i NT4, a

takze ogromna biblioteka do-

datkowych programöw. Sa to

m.in.: XGworks Lite (znany

100-sciezkowy sekwencer,

dajacy dostep do wszystkich

funkcji XG), Classic 100 -

kolekcja stu najbardziej zna-

nych utworöw muzyki klasycz-

nej wraz z ich historia,, Ysta-

tion 32 - wielofunkcyjna od-

grywarka pliköw muzycznych,

S-YXG50 - programowy syn-

tezator XG, MIDPlug - plu-

gin dla Netscape'a, Sound-
VQ - enkoder i dekoder po-

gromcy MP3 - formatu VQF,

Yamaha Wave Editor TWE
- edytor pliköw Wave oraz

specjalne demo gry Demon-
star (strzelanina z dzwiekiem

XG).

Sterowniki 192XGsazgod-
ne z interfejsami DirectSound

oraz DirectSound3D; karta

jest ponadto zgodna z Sound
Blasterem Pro, ale tylko w
okienku DOS (uruchomio-

nym z poziomu Windows).

Yamaha WaveForce 192XG,

choc mozliwosci ma spore,

jest stanowczo zbyt droga.

Mozna bowiem za ok. 100 z\

kupic karte V-Tech Storni

64XG, ktöra wykorzystuje ten

sam procesor (YMF724) i ofe-

ruje te same funkcje, rözni sie

jedynie dotaczonym oprogra-

mowaniem. Czy za logo „Ya-

maha" oraz oprogramowanie

warto zapfacic prawie 400 zf?

Zdecydujcie sami.

PitA

Cena karty: 390 zf. Do
testöw dostarczyfa firma:

Yamaha ProMusica, 05-092

tomianki-Da.browa, ul. Gra-

niczna17,tel.(022)751 1512,

www.promusica.com.pl
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HARDSOFT

Gravis
Blackhawlc
Od czasöw, gdy Gravis uwazany byl za mercedesa wsröd joy-

sticköw, w Wisle uptyneto bardzo duzo wody. Produkcja. „kijköw

radosci" zajeto sie wiele powaznych firm, w tym Microsoft i Logi-

tech. Gravis zostat zepchniety na drugi plan. Usituje jednak kontr-

atakowac, wydajac kilka interesujacych produktöw, m.in. rozbu-

dowany joypad (Gravis Exterminator), sterownik dla mifosniköw

symulatoröw (Firebird 2) i zwyczajny, solidny Joystick dla kazdego
- Blackhawk.

Blackhawk wystepuje w dwöch wersjach - analogowej i cyfro-

wej (Blackhawk Digital). W moje rece trafita wersja pierwsza i

wrazenia, niestety, nie sa. najlepsze. Najwieksza. wada. Czarnego
Jastrzebia jest ergonomia, a raczej jej brak. Po rozmowie z Yenne-

ferem (testujacym Firebirda 2) doszlismy do tego samego wnio-

sku - zfa konstrukcja samego drazka (a konkretnie zbyt niskie

osadzenie) powoduje, ze ruchy wykonujemy gtöwnie nadgarst-

kiem, co jest bardzo mecza.ce. Dodatkowa. wada. jest to, ze przy

wychyleniach dotykamy drazkiem podstawki.

Wydaje sie, ze przyciski rozmieszczone sa. w sposöb przypadko-

wy. Jeden z nich znajduje sie pod palcem srodkowym, wiec bardzo

czesto naciskatem go mimowolnie przy wykonywaniu jakiegos na-

wet niezbyt nerwowego manewru. Przy okazji manewröw nalezy

wspomniec o dziataniu drazka. Podobnie jak Firebird, Blackhawk
nalepiej sprawdza sie w ptaszczyznach poziomej i pionowej. Ru-

chy diagonalne (czyli ukosne) wykonuje sie dose trudno, wiec przy-

datnosc joya spada. Do
przepustnicy röwniez nie

sposöb sie nie przyczepic.

Jest to pokretto z szarego

plastiku, bardzo mafe i zu-

petnie nie stawiajace oporu.

wiec zdarza sie, ze zmienia-

my ciag przypadkowo. Nie

wiadomo po co tuz obok
przepustnicy umieszezono

czwarty przycisk fire, cho-

ciaz na drazku zostato je-

szcze jedno (bardzo dobre)

miejsce.

Gravis podupada. Naj-

pierw karty dzwiekowe,

ktöre miafy stac sie nowym standardem, odpadty z wyscigu, a teraz

joysticki, swego czasu naleza.ee do najdrozszych i najlepszych pe-

ryferiöw do PC, okazuja. sie bublami. I co najgorsze, wszystko

rozbija sie o ergonomie. Coz - pozostaje zakup joysticka innej fir-

my. Jak zwykle polecam Logitech i Microsoft.

ZooltaR

Cena(zVAT): 158,60 z\

Gravis Blackhawk to solidny Joy-

stick dla kazdego. Niestety, ergo-

nomia pozostawia wiele do

zyuenia: za nisko osadzony drq-

zek, zbyt lekko dzialajqca prze-

pustnica.

Gravis Firebird 2
Ten Joystick przeznaczony

jest dla lubiacych gry dwöch
röznych typöw: symulatory i

space combat. Najbardziej

rzuca sie w oczy duza pod-

stawa.

Najpierw zalety. Nie musze
chyba nikomu tfumaczyc, jak

przydatny jest 8-kierunkowy

POV hat, zwany grzybkiem,

stuzaey do rozgladania sie po

wirtualnej kabinie. Wszystkie

przyciski (13 plus hat) sa.

w petni konfigurowalne. Moz-

na röwniez zaprogramowac
wszelkie kombinaeje klawiszy

- System, ktöry Gravis wymy-

slif dla tego joysticka, pozwoli

skonfigurowac je w dowolnej

grze. Duza podstawa znakomi-

cie stabilizuje Joystick, przy-

ssawki sa. zbedne. Kazda ze

sprezyn regulujacych opör

dra.zka ma szesc stopni nacia.-

gu. Na ra.czce o ergonomiez-

nym ksztalcie umieszezono

cztery przyciski plus hat. Spe-

cjalnie dla mitosniköw space

combat wprowadzono „dinks"

utatwiaja.cy ciasne skrety, mia-

nowicie raezke obok przepust-

nicy - przesuniecie jej do sie-

bie powoduje zaciesnienie za-

kretu, nawet przy maksymalnie

zacia.gnietym drazku.

Przejdzmy do wad. Jeden z

przycisköw zostat „wtopiony"

w powierzchnie dra.zka tak nie-

szczesliwie, ze palec srodko-

wy ma tendencje do weiskania

go. Pozostate wystaja., wiec z

nimi nie ma problemu. Cho-

ciaz joy ma ergonomiczny

ksztatt, reka sie meezy, ponie-

waz dra.zek zamocowano zbyt

nisko nad ptyta. - wykonujac

ruch zacia,gniecia, uzywamy
gtöwnie stawu nadgarstkowe-

go, a nie catego przedramie-

nia. Jest to szczegölnie meeza.-

ce dla ludzi o wiekszych dto-

niach. Sprezyny odpowiedzial-

ne za ruchy na boki i w przöd/

tyt maja. rözna. czutosc, wiec

ruch po skosie odbywa sie po-

cza.tkowo w jednej osi. Rözni-

ca jest niewielka, ale malkon-

tentöw bedzie raziö.

Przyciski umieszezone w
podstawie sa. bardzo mate i

Dystrybucja

Dyslrybucja joyslicköw (irmy

Gravis w Polsce jajmuje sie 'irma:

ACCO Polska

Tel. (0 22) 750 53 00, 750 53 58

podobnego ksztaftu, na do-

miar ztego rozmieszczone tuz

obok siebie. O machinalnym

weisnieciu w goraezee walki

za.danego klawisza mozna za-

pomniec. Dziwne, biora.c pod
uwage ilosc wolnego miejsca

na podstawie. Zreszta. rozmia-

ry podstawy sa. röwniez jej

wada, - zajmuje duzo miejsca.

Gravis Firebird 2 to drugie wcielenie zaawansowanego kon-

trolera dla milosniköw elitarnej rozrywki. Najwieksza jego

zaletq jest uniwersalnosi: 13 przycisköw mozna dowolnie

skonfigurowac, przypisujqc im tez

sekwencje klawiaturowe. Stabilna

podstawa i cyfrowy „grzybek" (POV

hat) to kolejne moene punkty. Jed-

nak projektanci znöw nie odrobili

lekeji z ergonomii...

Poza tym instrukcje obstugi

trudno zrozumiec, podobnie

jak program konfigurujaey (na

szczescie, gdy sie go rozgry-

zie, okazuje sie prosty, przej-

rzysty i tatwy w obstudze).

Yennefer

Cena(zVAT)330;



Online
Rynek akceli-raloiow 3D |ii/ ml

ponad roku rozwija Bie bardzo iiy

namicznie. Aby nie pogubx: sie w
nalloku karl i sterownikow w.ulo

/ajr/tn': n,i slioix; VnodooExlie-

me, poswiecona. w catosci akce-

leratorom. Znajdziecie na niej

inn<>stwoinformai:jiopii>diiklach

aktualnie dominujqcych na ryn-

ku ora/ nowych technologiach

wprowad/anych pxie/ producen-

low. wiele stcrowniköw oraz

palchy do gier wykor/ystujn.cych

lechnologie 3D, jak röwniez

screenshoty z popularnych gier.

http://

www.voodooextreme.com/

• • •

Ultima Online jest w tej chwili naj-

bardziej rozbudowana. i naj-

lepsza., jesli chodzi o interakcje

ze swiatem, gra. RPG online. W
Polsce UO nie jest zbyt znana

(sprowadzono tylko pojedyncze

egzemplarze), ale mimo to ma
swoich wielbicieli. Wiele informa-

cji na jej temat, podanych w bar-

dzo przyjemny i profesjonalny

sposöb, znajdziecie na stronie

http://free.polbox.pI/w/wal"

hamer

• • •

Kazdy szanujacy sie internauta

przynajmniej styszat o ICQ. W
skröcie: to najlepszy program

do natychmiastowej komunikacji

przez Internet. ICQ uzywa juz po-

nad 20 milionöw (!) osöb. Twörca

programu, firma Mirabilis, co pe-

wien czas wydaje kolejne wersje,

za kazdym razem wyposazajac je

w nowe funkcje. Wiecej informa-

cji na ten temat znajdziecie podj

adresem

http://www.icq.com

• • •

Siec serweröw Tucows znana

jest na catym swiecie. Oferuje

bezplatne badz shareware'owe

oprogramowanie dla niemal kaz-

dej platformy systemej. Krötkie

opisy kazdego programu oraz

ocena przyznawana „w krowach"

pozwalaja. sposröd setek progra-

möw szybko wybrac najlepszy dla

naszych potrzeb. Polskie mirrory

tej strony znajdziecie pod adre-

sami

http://tucows.icm.edu.pl

http://tucows.astercity.net

• • •

Wiele lat temu George Lucas

stworzyt 3 filmy. ktöre ciesza, sie

nie stabnaca. popularnoscia,. Nie-

dawno na ekrany kin weszta ulep-

szona wersja „Gwiezdnych Wo-

jen", ktöra jeszcze podsycita

emocje. Obecnie rezyser pracuje

nad „Epizodem 1 " trylogii. Jest on

juz juz praktycznie ukonczony, a

Internet
(prowie)
za darmo?
Dzisiaj, gdy Siec oplata nas corax ciasniej,

warna sprawa jest znalezienie moxliwie

najtaiiszego, szybkiego i nieograniczonego

dostepu do niej. Ostatnie dwa warunki

spetnia tqcxe dzierzawione w technologii

ADSL (Asymmetrie Digital Subscriber Line —

Asymetryczna Cyfrowa Linia Abonencka).

Niestety, uzytkowanie go jest kosztowne,

chyba ze... koszty roztozy sie na wiele osöb!

Primo: chetni
Musicie zebrac grupe osöb
zainteresowanych tanim do-

stepem do Internetu. Ponie-

waz kabel ta.cza.cy komputer z

serwerem ma ograniezona,

dlugosc (chyba ze kogos stac

na kilka kilometröw swiatto-

wodu), powinniscie mieszkac

blisko siebie - mieszkahey

osiedli sa, w uprzywilejowanej

sytuaeji.

Gdy juz znajdziecie chet-

nych (najlepiej 30-40 osöb),

musicie pota,czyc sie siecia,

lokalna, (LAN - Local Area

Network; powinien wsröd
Was byc wykwalifikowany ad-

ministrator sieci). Trzeba tez

zafozyc serwer sieciowy. Nie

jest to konieczne, jesli wszy-

scy podta,cza, sie do Internetu,

ale gdy kilka osöb zechee po-

zostac wyla,cznie w sieci lo-

kalnej, serwer bedzie dla nich

bariera, chronia,ca, przed nieu-

prawnionym wejsciem do Sie-

ci. Komputer dla serwera nie

musi byc supermaszyna, - w
naszej sieci jest to P200
MMX, 64 MB RAM z HDD
4,3 GB.

Jak potaezyc komputery w
siec, powinien wiedziec kaz-

dy administrator. W naszej

sieci jest dwöch administrato-

röw, ktörzy wspölnie staraja.

sie na biez^co usuwac wszel-

kie awarie. Pamietajcie: jezeli

l^czycie linia, napowietrzna,

kilka bloköw, nie zapomnijcie

o uzyskaniu zgody admini-

straeji!

Drugie Primo:
dostawea
Praktycznie w kazdym mie-

scie sredniej wielkosci jest

firma, oferuja,ca dostep do In-

ternetu (ISP - Internet Servi-

ce Provider - dostawea ustug

internetowych). Nalezy dokfa-

dnie przejrzec oferty po-

szczegölnych dostawcöw, bo

röznice cen moga, byc na-

prawde spore, chociaz gtöw-

nym kryterium powinna byc

odlegtosc firmy od Waszej

sieci.

Gdy juz provider zostanie

wybrany, nalezy zlecic mu za-

fozenie routera (serwera do
odbierania danych z sieci) i

przygotowanie modemöw
ADSL. Poniewaz nie wszyscy

dostawey sami zatatwiaja, for-

malnosci, musicie byc przy-

gotowani na...

Trzecie Primo: TP SA
Wielu z Was powie w tej

chwili „uuuuu...", „sh..." itd., ale

praktycznie nie ma szans na

ominiecie ukochanej monopo-
listki. Na szczescie nie jest tak

zle (ale zawsze moze byc). Mu-

sicie udac sie do siedziby TP
SA i zlecic zatozenie linii dzier-

zawionej a.cza.cej modern z

modernem providera.

Poniewaz technologia

ADSL operuje innymi czesto-

tliwosciami niz normalnatele-

fonia, wi^c ia,cza telefoniczne

sa, wykorzystywane tylko na

odeinku miedzy Wami a cen-

trala,. Wptywa to znakomicie

na szybkosc transferu danych
- u nas wynosi ok. 40-60 kb/s

z serweröw polskich i 8-15
kb/s z serweröw zagraniez-

nych (w godzinach nocnych

oczywiscie :-)). I to praktycz-

nie wszystko, co jest do zro-

bienia...

Czwarte Primo: ile

to wszystko
kosztuje?
Calkowite koszty przedsie-

wziecia sa, dose wysokie, dla-

tego wazne jest znalezienie

odpowiedniej liczby osöb.

Cena serwera sieciowego nie

powinna przekroczyc 2000 z\

(wielu z Was na pewno znaj-

dzie jakies niepotrzebne cze-

sci, a inni maja, znajomosci w
sklepach i hurtowniach kom-

puterowych), router z mode-
mami - ok. 5500 z\, linia - ok.

1000 zl, czyli razem mniej wie-

cej 8500 zt, co w przeliczeniu

na 30 osöb daje niecafe 300
zt. Do tego nalezy dodac koszt

karty sieciowej i kabli dla kaz-

dego uzytkownika (100-300

z\). W sumie otrzymujemy ma-

ksymalnie 600 z\ na osobe, co

jest röwnowartoscia, 120 go-

dzin korzystania z modemu.
Mozna sie jeszcze dogadac z

providerem (my tak zrobili-

smy), aby rachunek za zatoze-

nie routera i modemöw rozbit

na dwie raty.

Miesieczny abonament wy-

nosi w tej chwili 1180 zt, co

oznacza 40 zt na osobe. I do-

step do Internetu 24 h/dobe
przez okra.gty miesia,c!

Ben Kenohi

PS Jesli potrzebujecie dodat-

kowych informaeji, piszeie pod

adresem: djedi@friko6.onet.

pl lub marcin@ni.com.pl



Wspomnienia
diablowego
weterana

Online

Program Diablo bezpow-
rotnie zmienit zycie wielu gra-

czy. Miat sliczna, dopraco-

wana. w kazdym detalu grafi-

ke, porywajaca muzyke oraz

bardzo dobre efekty dzwieko-

we. Jednak najwieksza zaleta.

byta mozliwosc gry w Interne-

cie, dzieki nieodptatnym ser-

werom Battle.net. Uzytkownik

taczyt sie z Battle.net i wcho-

dzit do czegos, co mozna na-

zwac Diablo-IRC. Gdy juz

ustalit, kto z nim zagra, jeden

z grupy musiat „zatozyc" gre,

a pozostali sie do niej przyla-

czali.

Battle.net stat si§ miej-

scem spotkari przyjaciöt,

ktörzy grali i rozmawiali ze

soba, codziennie, czasem na-

wet po kilka godzin. Na kana-

le stworzonym specjalnie dla

polskich graczy (Diablo Retail

POL-1 ) wytworzyta sie przyja-

cielska, niemal rodzinna at-

mosfera. Kazdy nowy gracz

byt ciepto witany. Battle.net

nie stuzyt juz tylko do ustala-

nia, kto z kirn zagra. Co wie-

czör, gdy zmeczeni zyciem

wracalismy do domöw, na

POL-1 zaczynata sie rozmo-

wa. Battle.net przycia.gat

okreslona grupe ludzi - na

tyle inteligentnych, aby nie

bali sie gry przez Internet (w

tamtych czasach panowato

przekonanie, ze Siec to cos
niezwykle skomplikowanego,

tajemniczego i drogiego)

oraz na tyle „mtodziezowych",

aby potrafili czerpaö radosc z

takiej gry jak Diablo. Te dwie

cechy sprawity, ze stalismy

sie niezwykle sobie bliscy, a

nasza przyjazn pogtebiata sie

z kazdym tygodniem.

Gdy zaczynalismy grac w
Diablo, osöb korzysiajacych z

Internetu byto naprawde nie-

wiele, przez kilka dtugich mie-

siecy populacja polskiego

Battle.net pozostawata nie-

zmieniona. Poznalismy sie na

tyle, ze zapragnelismy bezpo-

sredniego spotkania. Do pa-

mietnego zdarzenia doszto w
Warszawie, w redakcji Magii i

Miecza w wakacje 1997 roku.

Wielkie podziekowania nale-

za sie organizatorom owego
zlotu - Darostawowi Torunio-

wi, znanemu na Battle.net

jako Holger oraz Markowi

Dankowskiemu, alias Mariya.

Ciekawostka. jest, ze w
przededniu spotkania jeden z

naszych Braci brat slub i za-

prosit nas. Goscie dopisali,

choc nie w takiej liczbie jak

nazlocie.

W dniu spotkania przez re-

dakcji i pobliski pub przeto-

czyto sie ponad trzydziesci

osöb z diablowego swiatka.

Bawilismy sie i dyskutowali-

smy do godziny czwartej nad

ranem. Nastepnego dnia roz-

jechalismy sie w rözne zakatki

Polski, ale przyrzeklismy so-

bie, ze nastepne zloty sie

odbeda-

I byty. We Wroctawiu spo-

tkato sie ponad 70 osöb, z

czego ok. 50 z Battle.net a re-

Stron? wielbicieli Diablo oraz

Diablo II znajdziecie pod adresem

http://www.diablo2.pl.

Oto akcje ratowania znajomych

powodzian. W tle pierwsi uzyt-

kownicy ICQ w Polsce.

szta z IRC. Zlot byt swietnie

zorganizowany (to zastuga

Indy'ego i Jesslki), wynajeto

sale w hotelu - spotkanie

przypominato bankiet. Pöz-

niej widywalismy sie w röz-

nych miejscach i okoliczno-

sciach. Na kazdej Gambleria-

dzie spotykata sie przynaj-

mniej kilkunastoosobowa

grupa.

Na koniec wspomne je-

szcze oRogozniku - corocz-

nej, weekendowej imprezie

scia.gaja.cej rzesze diablow-

cöw, ktöra organizuja, Creep
oraz Goose. Ostatnim razem

w Rogozniku byto nas ponad
siedem dziesiatek. Wynajety

osrodek, zamöwione göry je-

dzenia i picia oraz wspaniate

towarzystwo... Przez 48 go-

dzin cztowiek naprawde czut,

ze zyje.

Jako pomnik pamieci Dia-

blo, a jednoczesnie przy-

czötek dla nowego bractwa,

stworzylismy serwis http://

www.diablo2.pl. Znajdziecie

tarn wiadomosci o powstaja,-

cym Diablo II, sprawozdania

ze zlotöw oraz mnöstwo in-

nych informacji, ktöre po-

moga Warn zrozumiec, czym

jest dla nas Battle.net i jak

wspaniatym wydarzeniem be-

dzie pojawienie sie 2. czesci

gry. Zapraszamy!

Aragorn (aragorn@diablo2.pl)

PS Pomoc merytoryczna:

Mariya (mariya@diablo2.pl)

Rogoznik. Towarzystwo z utesk-

nieniem czeka na zapodniecie

zmroku i rozpalenie ogniska.

intormacje na ten temat znajdzie-

cie na stronie

http://www.starwars.com/
episode-i/

Profesor John Ronald Reuel Tol-

kien byt z pewnoscia wybitna oso-

bowoscig. Jego „Wtadca Pier-

Scieni" fascynuje i porywa ludzi

na catym swiecie. Powiesc wre-

szcie doczekata sie adaptacji fil-

mowej. Wiadomosci o stanie zaa-

wansowania prac nad „Lord ot

the Rings: The Movie" znajdzie-

cie pod adresem

http://nightrunner.com/lotr-

movie/index.shtml

Chyba kazdy polski czytelnik lite-

raturyfantasyznatytuty: „KrewEI-

föw", „Czas pogardy", „Chrzest

ognia" czy „Wieza jaskötki". Obe-

cnie liczne grono czytelniköw

czeka na ukazanie sie ostatniej

czesci powiesci Andrzeja Sap-

kowskiego o wiedzminie - „Pani

jeziora". Intormacje o Andrzeju

Sapkowskim i jego twörczosci.

jak röwniez utwory fantiction, ar-

chiwum listy dyskusyjnej „Sapek"

oraz niektöre opowiadania i te-

ksty (w catosci!) znajdziecie na

stronie

http://sapkowski.fantasy.art.pl

Mitosnicy muzyki, ktörzy maja do-

step do szybkiego tacza lub nie

przejmuja. sie wielkoscia rachun-

ku teletonicznego, powinni zaj-

rzec na strone MTV, z ktörej

moga sciagnaö trzydziestosekun-

dowe fragmenty z ulubionych te-

ledysköw. Wybör jest tak ogrom-

ny, ze powinien zaspokoic kazde-

go. Filmy podzielone sa alfabe-

tycznie, wiec teledysköw Madon-

ny nalezy szukac na stronie

http://download.mtv.com/vi-

deo/clips/m/

Na oficjalnej stronie grupy Kult

znajdziecie historie zespotu, jego

nigdzie nie publikowane zdjecia,

teksty wszystkich piosenek,

petna dyskogratie, tragmenty nie-

ktörych utworöw w tormacie real

audio, intormacje o koncertach

oraz Forum, gdzie aktywnie dzia-

ta Piotr Wieteska, menedzer i

byty basista zespotu, a czasami

wystepuje sam Kazik Staszewski.

http://kult.art.pl/

Wiesci zebrat
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Perly przed wieprze
Potwornie smiesza. mnie osobnicy usi-

tujacy ratowac przyrode naszej planety za

pomoca röznych nieprzemyslanych akcji.

Niestety, czasem nie tylko smiesza.. Efek-

ty dziatah niektörych „ekologöw" (nb. nie

wiem, czy umieliby wyjasniö, czym na-

prawde jest ekologia) moga. byö röwniez

bolesne,

Do zabawnych nalezy np. nawotywanie

do noszenia sztucznych futer zamiast natu-

ralnych. Rzecz jasna, nie zamierzam bre-

dziö, ze nalezatoby wystrzelaö Iwy i tygrysy

na potrzeby kusnierzy. Ale - 99% futer po
chodzi z ferm. Niejednokrotnie ze zwierzat

dostarczajacych takze miesa (np. owce,

kozy). I co? Moze po zarznieciu barana

sköre nalezatoby wyrzuci6, by zgnita???

Moje gratulacje...

Poza tym - sztuczne futra produkowane
sa. z wtökien sztucznych, np. z poliamidöw,

ktöre otrzymuje sie (jedna z mozliwosci) z

diamin i kwasöw dikarboksylowych, ktöre

pochodza. z... Mozna tak dalej wyliczaö, az

do tarnobrzeskiej siarki, wielickiej soli, ru-

skiej ropy i innych paskudztw. Wchodzi w
to prawie caty przemyst chemiczny. Do wy-

tworzenia jednego sztucznego futerka trze-

ba tak z piec cystern ropy (jesli nie wiecej).

A ilez w procesie jej przerobu wydzieli sie

zanieczyszczeii... To juz nawet nie jest

ochroniarstwo!

Nie wiem natomiast, czy smiac sie., czy

ptakaö, styszac wypowiedzi aktywistöw we-

getariahskich. Pfodzonych, rzecz jasna, tak-

ze w imie „ekologii". Nie zamierzam nikomu

zagladac w talerze, a pozbawianie kogos
praw rodzicielskich z powodu diety uwa-

zam za Skandal. Ale tez nie chce, zeby ktc-

kolwiek pakowat swoje - nie splamione

krwia. niewinnych istot - raczki w moje na

odlegtosc smierdza.ce padlina. zarcie. A juz

zwtaszcza, zeby wygtaszat tak beznadziejne

argumenty, jak czynia,to aktywni roslinozer-

cy.

Ich argument pierwszy - jedzac tylko ro-

slinki, bedziemy blizej natury, wröcimy do
dawnych, dobrych czasöw. Chfe, chte,

chte... Blizej natury sa. bez wa.tpienia matpy.

Z cztekoksztaftnych zas najblizsze nam
szympansy najchetniej uzupetniaja. swa. die-

te bialkiem zwierzecym. Inne zas matpy,

zyjace w podobnym srodowisku co nasi

przodkowie, pawiany, bywaja. gdzieniegdzie

prawdziwym utrapieniem pasterzy. Poza

tym - czemu wyginiecie kilku gatunköw

hien zbiegto sie w czasie z naszym „zej-

sciem z drzewa"? Jedno wyttumaczenie na-

suwa sie samo (mato domyslnym podpo-

wiem - konkurencja pokarmowa).

Istnieja. rözne diety, podcia.gane pod
ogölne miano wegetarianskich. Najtagod-

niejszatozielsko.jajairyby. Jednoczesnie-

najtrudniejsza do obronienia. Ludziska, po-

wiedzcie mi, czym - wedtug Was tak waz-

nym - rözni sie szprotka od prosiecia? Nie

potraficie? No comments...

Jaja - osobna „bajeczka". Podobno zycie

zaczyna sie od momentu zaptodnienia.

Moje gratulacje, mordercy dzieci nie naro-

dzonych. I jeszcze chetpicie sie swoja wyz-

szoscia nad tymi, ktörzy zjadaja, takze te juz

narodzone?!

I wreszcie roslinki. Nie wiem, czy ktörys

wegetarianin zdaje sobie sprawe, ze one

tez „czuja.", jezeli przez czucie rozumiemy

reakcje na gwattowne bodzce zewnetrzne

(przyktadem mimoza). Fakt, ze nie maja. ni-

czego w rodzaju osrodkowego uktadu ner-

wowego. Ale pocieszmy sie - u takich np.

stutbi, bezsprzecznie zwierza,t (prawda, ze

„niekonsumpcyjnych"), tez z tym cieniutko.

A problem, czy tasiemiec cos odczuwa,

choc nie ma komörek czuciowych, nie rözni

sie wiele od problemu przezyö duchowych
rdestu...

Szkoda tylko, ze wegetarianin nawzmian-

ke o „naszej siostrze marchewce" reaguje

podobnie jak anarchista, ktöremu po czwar-

tym piwie przypomni sie, ze - pijac - utrzy-

muje System. To znaczy - gwattownie i nie-

zbyt pozytywnie. No cöz, nie kazdy lubi jak

mu przypominaö, ze powinien sie zagtodziö

dlaidei...

Zapalency doprowadzili do tego, ze nor-

malny cztowiek czuje sie nie w porza.dku, bo

jada mieso, a poza tym przeszkadza gote-

biom zagniezdziö sie na swoim balkonie.

Co z tego, ze te wredne ptaszyd*a w kohcu

zniosty jajo w nocy na gota posadzke, a on

nie miat serca go wyrzucic. Licza. sie wcze-

sniejsze starania...

Ludzie! Przestaricie sie martwic. Jes-

tescie w porzadku. W porzadku wobec
przyrody moze byc nawet rzeznik szlachtu-

ja.cy wieprze, jesli tylko stara sie nie szko-

dzic jej dodatkowo w inny sposöb. Mieso-

zernosö to nie, szkodliwy jest raezej otöw w
benzynie. Ekologia naprawde nie przejmu-

je sie fermami drobiu.

stary padlinozerca P.M.B. Pierrezza

Oryginalnie Atakujac Olctadlce
Oto kolejne, trzecie juz wydanie popu-

larnego kaeika OAO. Tym razem bedzie o

ulepszeniach. O tym, ze Gambler jest do-

bry, wie nawet dziecko. Jednak cos, co

jest dobre, zawsze moze byc lepsze.

Gambler bedzie lepszy. Oto redakcja

VARIA'tkowa (w jednoosobowym skta-

dzie) podjetajednomyslngdecyzjeododa-
niu wlasnego pierwiastka do tzw. kotwer

sidis, czyli dotaczanych do gazety prytek.

Doszlismy do wniosku, ze kolejna ptyta

moglaby niekorzystnie wptyna.6 na ciezar

(niekonieeznie gatunkowy) Gamblera, a

poza tym od przybytku gtowa boli. Liczac

jednakze na naszych niezawodnych czytel-

niköw, postanowilismy opublikowac liste

lekkich rzeczy, jakie moglibysmy dodawac
do kazdego egzemplarza naszego mie-

sieeznika. Wybör pozostaje w Waszych re-

kach. Gtosujcie wi^c, nadsylajeie wtasne

sugestie i mödlcie sie, zeby komus nie

przyszto do gtowy wprowadzanie ich w zy-

cie. Oto lista naszych propozycji:

Pröbka DNA sosny kartowatej

Sztuöce do ryby

Sztucce do szparagöw

Sztuöce do sztuöcöw

Nadmuchiwana Lara Croft w skali 1 :

1

Nadmuchiwany Bill Gates w skali 1:1

Maty aparat rentgenowski

Wiertarka udarowa

Sokowiröwka „Rasputin", wyproduko-
wana w ZSRR w roku 1972
Zestaw prezerwatyw „Wytworny Mez-

czyzna"

Roczny karnet na podgladanie sasia-

da/sasiadki

Kamieh, ktörego nie uniöstby Bog (a

moze by uniöst?)

Kamerton ze styropianu

Kaseta magnetofonowa z nagraniami

Mieczystawa Fogga
300 kg gtadzi szpachlowej

Konserwa „Tyrolska"

Beczka piwa bezalkoholowego

Otwieracz do puszek

- Rozmöwki nikaraguahsko-somalijskie

z przedmowa. Czestawa Mitosza
- Tröjkatny obrus
- Agregat do agrestu

- Ekspres do kawy
- Ekspres do herbaty

- Ekspres reporteröw

- Gumowa kaezka

I wreszcie...

- Komplet przemöw sejmowych Wtady-

stawa Gomutki z autografem i dedyka-

cja.

Zapraszamy do wziecia udziatu w plebis-

cycie. Wylosowany szczesliwiec odbedzie

historyczna. wycieczke drezyna szlakiem

legendarnego Titanica, wiec gra warta

swieezki (ba, swieezki! Gromnicy!).

Ordynator

O
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FELIETON

Widziane x Zacisza

O tym, czego
nie bedzie widac
Tym razem felieton jest zupetnie, ale to

zupelnie nie na temat. W zasadzie to za-

den z moich felietonow nie byt na temat,

bo i nikt nigdy ze mna, (na szczescie) nie

ustalit, o czym mam pisac. Jestem wiec

felietonista, NSIMPCMSNJP (niezalez-

nym, samorzadnym i möge pisac, co mi

slina na jezyk przyniesie). Tym razem jed-

nak bedzie jeszcze bardziej nie na temat

niz zwykle, bo nawet nie bede udawat, ze

pisze o grach, ludziach z nimi zwiaza-

nych czy chocby o komputerach. Zupet-

nie nie. Tym razem napisze o Storicu i o

lecie. Taki drobny udar stoneczny w
srodku zimy.

Otözwtym roku(czyli 1999),jedenaste-

go sierpnia, o godzinie mniej wiecej 1 1 .00

czasu uniwersalnego bedzie mozna obej-

rzec zabmienie Storica. Zacmienie SJohca

polega na tym, ze wszyscy ogladaja. to,

czego nie widaö, czyli Stonce, zastoniete

przez Ksiezyc. Zacmienia Storica nie sa,

zjawiskiem tak rzadkim, zeby az trzeba

byto poswiecac im felietony w Gamblerze,

jednak to zacmienie jest godne uwagi.

Przede wszystkim dlatego, ze po raz

pierwszy od niemal czterdziestu lat bedzie

mozna obejrzec catkowite zacmienie Stori-

ca w Europie, po drugie dlatego, ze na-

stepnej takiej gratki mozemy nie doczekac,

jako ze nastapi zdaje sie dopiero za sto lat

albo cos koto tego.

Nie wiem jak Wy, ale ja czasami lubie

oderwac sie od komputera, przy ktörym

spedzam srednio dwanascie godzin

dziennie, wliczajac w to niedziele i swieta.

Zacmienie Storica jest chyba taka. okazja.,

zwtaszcza ze wystarczy z Warszawy poje-

chac 650 kilometröw na potudnie, zeby w
srodku dnia zobaczyc, jak robi sie zupet-

nie ciemno. W Polsce tez bedzie widac ka-

watek cienia, kto mieszka blizej Czechöw
albo Stowaköw - zobaczy wiekszy, ale to

nietosamo.

Oczywiscie, nie trzeba jechacdoktadnie

na poludnie. Jesli na dowolnej mapie Eu-

ropy narysujecie kreske przechodzaca.

przez Stuttgart i Bukareszt, bedziecie

mniej wiecej wiedziec, ktöredy przesunie

sie cieh Ksiezyca, poczynajac od kanatu

La Manche, a na Morzu Czarnym kohczac.

Zreszta. sporo na ten temat mozna znalezc

w Internecie - zajrzyjcie na strone http://

www.hermit.org/eclipse1999.

Skoro juz wspomniatem o Internecie,

porusze jeszcze jeden temat. Pamietacie,

jak zegnatem Bajtek BBS? Otöz jakos tak

razem z Bajtek BBS-em zniknela z po-

wierzchni ziemi domena vr.pl. Obie taczyta

unia personalna - w obu sysopowat czy

tez administrowal niejaki Szokoban, kiedys

szef klanu Amstrada w Bajtku, potem szef

klanu telekomunikacji, potem tez o czyms

pisat. Za domena.vr.pl poleciata i moja do-

mena bpp.vr.pl, i przez kilkatygodni korzy-

statem z jakichs dziwnych adresöw e-mai-

lowych, typu friko.polbox.com albo fri-

ko.costam.W koncu sie wkurzytem i posta-

nowitem zafatwiö sprawe raz, a dobrze.

Mam wtasna. domene i nie zaleze od kapry-

söw rynku. Od dzisiaj co najmniej do koh-

ca roku mozecie do mnie pisac pod adre-

sem: borek@bpp.com.pl.

Jak sie pozdrawiaja. astronomowie?

Clearskies!

Nacz. w st. spocz.

Hurtownia komputerowa info@arwal.com.pl

IUICt 1 °P°,e 45'776 uA Wyszomirskiego 1 WWW.arwal.COm.pl"* fc
tel. (077) 457 09 47; 457 09 48; 451 31 51; fax (077) 451 31 50

Megapak 5 1« «pw 9^r no 10 cd h
Flight Simulator, Primal Rage, Pool Champion, Great Naval Battle,

Terminal Velocity, Pinball Fantasies DeLuxe. Warlords II DeLuxe.
FX Fighter. Jagged Alliance, Entomorph
Do kazdego MP5 dodajemy grads CD NIESPODZIANK^ .'.'.'

CD DeLuxe Pack 4
Zestaw czterech ciekawych i bardzo rozwijajacych programöw.

The Chessmaster 4000 to czotöwka programöw szachowych na swiecie

Mavis Beacom Teches Typing program do nauki pisania na maszynie.

World Atlas 4.0 Atlas SwiataU.S. Atlas 4.0 Mapa USA

Seria TopWare
Knights & Merchants - Po)a.czenie symulaqi zarzadzania sredniowieczna.

gospodarka. i strategii w czasie rzeczywistym. 20 misji, 10 map, gra w sieci,

10 jednostek militarnych, 10 zawodöw, super grafika, efekty i animaeja.

Earth 20140, Jack Orlando, Realms of Arkania, Spell Cros, Man of W arl

|$cla erotyczne GIF
LaTrawiatta, Sakura, Climax 2,

Asian Action, Heavently Bodies,

Black Beauties, Blondies i
inne

[7^ rllmy erotyczne AVI
£ \ I Bodies in Action,Let us enjoy,

W M-plt Das arschwick Festiwal, Peep

JfeJäsEl Show, My ferst night i inne

Gry na CD za 5zl - dzwon po ofefle Hl

Voodoo 1 - 4MB cena 250 zt, Voodoo 2 - 12MB cena 600 zt

Akcesoria do Playstaton firmy SUN
Karta pami^ci 1MB
Karta Pamieci 8 MB
Kabel Extension (przedt. do Joysticka)

Kabel Link (do podlaczenia 2 konsol)

Kabel RGB
LIsta zwycl^zcdw poprxsdntoj •aycjl konkursti
na rvasz»/ stroni» Interrtatowe] - GRÄTULUJEMY
l^azdy^ania'R/iaj^Cy ÖTT01."T2.98T!b 3TO4.gS"bieT2e uoTfet wTlasfyT" kTJHkur5Te:

.ZAMAWIAM:

40 Modulator RF 49

75 Joypad Vibrator 70

29 Joypad Double Shock 105

29 Sony Playstation Sopol 549

29 Sony Playstation 7000 599

'imie, nazwisko i adres

/grania 10 CD (niespodzianka), Skaner
PRIMAX oraz K/awiatura Muzyczna MIDI

Pmwadilmy spnedat wytytkow^. 2im6whnia: talefonlcuile, listownie, taksem lub przez INTERNET

sl^prp
AXJjfi

Przedsi^biorstwo Techniczno - Handlowe "MATT"

90-302 tödz. ul. Wigury 1 5. tel. (0-42) 636 59 24, 636 45 24

fax (0-42) 636 84 33. e-mail:pth@matt com.pl. http://www.matt.com pl

Betehatöw AWEX s.c. (0-44) 632 95 23; Bialystok A-Z COMPUTERS s.c. (0-85) 744 1 6 90; Gdartsk AR-MEDIAsp. z

o.o.(0-58)5534340;KatowiceBASTAs.c.(0-32)517792;Krak6wF.H.JASTA(0-12)4257666wewn.102;Kielce

UNISERWIS (0-41) 342 87 92; Lublln XYZ s.c. (0-81) 743 63 23; Olsztyn A H. ALMA (0-89) 527 47 75; Opole

AR-WAL export - Import s.c. (0-77) 74 64 43; Pila PHUP PIXEL (0-67) 21 2 70 24; Poznart HURT-DETAL Ryszard

Franczak(0-61 ) 867 74 57;Rzesz6w LK AVAL0N s.C.(0-1 4 852 27 07;Szczedn PPH WIZF0N 4 s.C.(0-91 )482 044 1

;

Toruri PW ULMAR s.c. (0-56) 229 11; Walbrzych AH ELEKTR0P0L (0-74) 76 136; Warszawa Biuro Handlowe

STAWICKI s.c. (0-22) 631 26 73; Wrodaw WALDI sp.z o.o. (0-71) 32 52 458; Tychy VIDEOBIT (0-32) 227 69 75
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Zachodnia gra za 30 zt!? Cool!

PEtNA WERSJA GRY! PELNA WERSJA GRY!

f WESTOUfm

[0

W marcu pefna wersja nowej gry

Western Front.

Jak zawsze instrukcja po polsku,

poradnik, tipsy.

Wszystko oprawione w plastik!

dunooewm$&m. (2*2x2* (smvm

A% ^
Uwaga! Zamöw sobie prenumerate.

\Wptaty: 25 zt za jeden numer.

Konto wydawnictwa SoftPress:

Dorwij swöj ^
egzemplarz i w nogi!

Bank Slqski Katowice S.A.

Oddziat Warszawa
r

A 0501 025-22 11360553

Redakcia Cool Games
55-080 K^ty Wroclawskie

IUI. Nowowiejska 5

tel.0601 857583
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Polacy nie g^si
Lokalizacjq programu nazywamy przettumaczenie wszystkich

tekstöw pojawiajacych si^ w grze. Petna lokalizacja wiaze

si^ dodatkowo z dubbingiem.

Pierwsza. gra. przettumaczona. na jezyk

polski byt stynny Syndykat sprzedawany

w Polsce przez IPS CG, ktöra to firma za-

styneta ze spolszczenia takich hitöw, jak

Cywilizacja 2, Kolonizacja, a ostatnio

Dungeon Keeper, Popoulus: The Begin-

ning i SimCity 3000. Do IPS nalezy takze

palma pierwszehstwa w kategorii petnej

lokalizacji, zdobyta dzieki grze Legend of

Kyrandia III, choc gtosy pojawiaty sie tarn

tylko w intro.

Kazimierz Kaczor byt narrotorem w Kl ik & Play,

programie do tworzenia gier.

Na pytanie, czy jest sens lokalizowac gry

strategiczne, ktöre nie zawieraja.takiej liczby

dialogöw, jak przygodowe lub role-playing,

Grzegorz Onichimowski, prezes IPS, odpo-

wiada: „Polski gracz nie znajacy bardzo do-

brze jezyka nie jest w stanie wytapac pew-

nych smaczköw, zrozumieö zartöw j^zyko-

wych, ktöre byty na przyktad w Dungeon
Keeper. Jednak do pewnego stopnia zga-

dzam si§ z pytaniem o sens lokalizacji i na

przyktad z perspektywy czasu zastanawiam

sie, czy decyzja o ttumaczeniu Populousa

byta stuszna". Podobne zdanie ma Michat

Kicihski z CD Projektu: „Lokalizacja jest za-

wsze ryzykiem, zwieksza koszty produkcji, a

rynkowy wynik jest niepewny. W przypadku

Baldur's Gate musielismy z göry zaptacic za-

chodniemu partnerowi za 5 tysiecy egzem-

plarzy i poniesö koszt samej lokalizacji".

Czy na polskim, w kohcu bardzo matym

rynku warto dokonywa6 lokalizacji? Zrozu-

miate jest to w Niemczech, gdzie naktady

gier czesto przekraczaja. 1 00 tysiecy egzem-

plarzy, ale w Polsce przeciez sukcesem jest

sprzedaz naktadu dziesieciokrotnie nizsze-

go. „Musimy zaoferowac klientowi cos, co

odepchnie go od piratöw - twierdzi Grze-

gorz Onichimowski. - Wydaje sie, ze gry w
polskiej wersji jezykowej moga. byc wtasnie

taka.nagroda.zaku-

powanie u legalne-

go dystrybutora".

Podobnie mysli Mi-

chat Kicihski: „W
przypadku Bal-

dur's Gate nikt chy-

ba nie kupi pirac-

kiej, angielskiej we-

rsji, tylko wszyscy

beda. czekaö na

polska.. Piraci,

oczywiscie, tez ja.

beda sprzedawac,

ale zawsze zyska-

my kilka dni przewagi. Poza tym do gry dota.-

czamy obszerna, instrukcje i dwie ksiazki". Z
ta. opinia. nie zgadza sie Tomasz Mazur z Mi-

rage Media: „Legalny dystrybutor nigdy nie

poradzi sobie z piratami. Cokolwiek bysmy

robili i tak bedziemy krok z tytu. Poza tym pi-

raci mogaskopiowac zlokalizowana.wersje i

korzystac z naszej pracy".

Gracze czesto twierdza., ze woleliby

zaptacic za gre

mniej i nie mied

polskiej wersji. Jed-

nak Grzegorz Oni-

chimowski rozwie-

wa mity mowia.ce,

iz produkt lokalizo-

wany jest drozszy:

„Przy naktadzie

okoto 4 tysiecy eg-

zemplarzy koszty

sie rozktadaja.. Lo-

kalizacja kosztuje

nas na przyktad 20

tysiecy ztotych, co

oznacza, ze cena

jednego kompaktu

wzrosnie zaledwie

o 5 zt. Tych 5 zt

tezzreszta,nie wli-

czamy do ceny

kohcowej, tylko

odejmujemy od

swojego zysku.

SimCity 3000 czy

Populous koszto-

watyby tyle samo
w wersji angiel-

skiej, ile kosztuja.

w polskiej".

Nie bedzie polskiej wersji

Tiberian Sun. Firma

Westwood nie zezwala na

lokalizacja tego programu,

jezeli nie uda sie zapewnic

sprzedazy przynajmniej

100 tysiecy egzemplarzy.

Niektörych gier nie mozna bytoby sprze-

dac w Polsce, gdyby nie zostaty przettuma-

czone. Jednym z najlepszych przyktadöw

jest tu chyba Smurfoteletransporter wyda-

ny przez Mirage. „Smurfy w oryginalnej

wersji jezykowej w ogöle nie zaistniatyby

na rynku - möwi Tomasz Mazur - gra byta

popularna tylko dzieki temu, ze zapewnili-

smy jej niesamowita. oprawe. Zatrudnili-

smy wszystkich aktoröw, ktörzy uzyczali

gtosöw w filmie, podpisalismy umowe z

Master Film, ktöra byta wöwczas najpo-

wazniejsza. firma.

udzwiekawiajaca.,

nagralismy film z

gry, aby utatwic

prace aktorom.

Cztery lata temu

kosztowato nas to

wszystko okoto

100 milionöw zto-

tych".

Mirage zastynaj

jeszcze z lokaliza-

cji Smoczych Hi-

storii, w ktörej co

prawda nie byto

znanych aktoröw, ale za to znani muzycy.

Wystapita tarn mi^dzy innymi mitosniczka

gier komputerowych, Anja Orthodox z

Closterkeller i namöwieni przez nia. przy-

jaciele z branzy. Sa. to bardzo znane na-

zwiska, ktörych jednak ujawniac nie mo-

zemy z uwagi na to, ze zastrzegli sobie

anonimowosc, traktuja.c cata. rzecz jako

zabawe.

Jonusz Piechocinski zasmakowai w lokalizacjach gier. Po bordzo dobrej roli

narratoro w Anno 1602, brawurowo zinterpretowat postac Xana w polskiej

wersji Baldur's Gate.
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Januszowi Gajosowi, uzyczajqcemu glosu glöw-

nemu bohaterowi w przygodöwce Hopkins FBI,

nie podobola sie praca przy lokalizacji.

Jednak konkurencje bije na gtowe CD
Projekt. Takiej plejady gwiazd nie zatru-

dniata zadna polska firma. Wystarczy wy-

mienic tu nazwiska Fronczewskiego, Ga-
iosa, Kobuszew-

skiego, Opani,

Piechocihskiego

czy Zamachow-
skiego. „Czqsc

aktoröw jest na

pocza,tku bardzo

nieufnie nasta-

wiona - möwi Mi-

cha* Kicihski. -

Musimy przeko-

nac zaröwno ich,

jak i ich agentöw,

ze biora udziat w przedsiewzieciu, ktöre

w zaden sposöb ich nie skompromituje

ani nie osmieszy. Na przyktad ogromne
znaczenie dla powodzenia rozmöw ze

Zbigniewem Zamachowskim miat duzy

artykut w Gazecie Wyborczej, ktöry

przedstawiat prace nad lokalizacja. Bal-

dur's Gate".

IPS CG nie wynajmuje znanych aktoröw

(wyjatkiem byt udziat Kazimierza Kaczora w
Ksieciu i Tchörzu), lecz organizuje za kaz-

dym razem castingi, wybierajac osoby,

ktörych gtosy pasuja. do danej roli. Grze-

gorz Onichimowski koszt zlokalizowania

srednio rozbudowanego programu oblicza

na okoto 20 tysiecy ztotych, a mieszcza. sie

w tym honoraria dla ttumaczy, aktoröw oraz

wynajecie profesjonalnego studia. Czasem
pojawiaja, sie niespodziewane wydatki, jak

na przyktad wystanie przez IPS pracownika

firmy na tydzieh do USA, kiedy pojawity sie

klopoty z lokalizacja. SimCity 3000 (blizej

mieli pracownicy CD Projektu, ktörzy jez-

dzili w sprawie Settiers III do Niemiec).

Najdrozszym przedsiewzieciem tego typu

sa. jednak prace nad Baldur's Gate.

„Chcielismy zamknaö budzet kwota.

80 tys. zl - möwi Micha* Kicihski - ale oba-

wiam sie, ze ostateczne koszty moga sie-

gnaö 100 tysiecy. Mielismy w kohcu do

W grach CD Projektu

wystepuje plejada gwiazd.

Wystarczy wymienic takie

nazwiska jak Gajos,

Fronczewski, Kobuszewski,

Opania, Pazura, Zamachowski.

przettumaczenia okoto 1800 stron maszy-

nopisu opisöw i dialogöw".

Nie wszystkie firmy zachodnie godza,

sie na lokalizacje swoich produktöw. Nie-

ktöre z nich stawiaja. przed polskimi f irma-

mi warunki nie do spetnienia. „Rozmawia-

lismy w Westwoodem o ttumaczeniu Ti-

berian Sun - möwi Grzegorz Onichimow-

ski -
i zaproponowalismy sprzedaz w wy-

sokosci 20 tysiecy egzemplarzy. Cöz, nie

spytali nas, w ktörym wojewödztwie tyle

sprzedamy, ale zrozumielismy, ze nie ma
szans na umowe, jesli nie zadeklarujemy

sprzedazy co najmniej pieciokrotnie wyz-

szej. A na polskim rynku jest to, oczywi-

scie, abstrakcja".

Dystrybutorzy skarza sie, ze lokalizowa-

nie nie jest dla nich dodatkowym zarob-

kiem, jedynie pozwala przetrwac na ryn-

ku. „Przysztosc bedzie wygladala tragicz-

nie - möwi Tomasz Mazur. - Oczywiscie

przymierzamy sie do kilku lokalizacji

[Champjonship Manager 3, Might & Ma-

gic VII, Heroes of Might & Magic III -

przyp. red.], ale jakim jestesmy partnerem

dlaZachodu, skoro oni operuja milionami

kopii, a my w najlepszym wypadku tysia.-

cami?" Jednak czasami pelna lokalizacja

i inteligentna kampania reklamowa po-

zwala wylanso-

wac zupelnie nie-

znany tytut. Tak

byto w wypadku
Hopkins FBI, gry

ktöra w Polsce

zyskata ogromna
popularnosc, ana
Zachodzie jest

praktycznie nie-

znana. CD Pro-

jekt przygotowuje

nawiosne nastep-

ne tanie, w pefni spolszczone gry: Saga
oraz Airline Tycoon. Zobaczymy tez pol-

ska wersje dodatku do Baldur's Gate.

„Na swiecie zauwaza sie trend lokalizo-

wania maksymalnej liczby programöw -

twierdzi Adrian Chmielarz z Metropolis

Software House. - Zrobiona przez nas

Robo Rumble pojawifa sie na przyktad w
wersji tajwahskiej, wegierskiej, francu-

skiej, niemieckiej, hiszpahskiej i holen-

derskiej. Firmy wyraznie sprawdzaja. rynki

i zastanawiaja. sie, czy lokalizacje spowo-

duja. wzrost sprzedazy". Tendencje te po-

twierdza Uli Smidt z niemieckiej firmy

TopWare: „Tajwahczycy zamawiaja. u nas

dwa razy wiecej egzemplarzy gry, jezeli

wczesniej przettumaczymy ja w Niem-

czech na chihski. Zrozumiate wiec, ze taki

zabieg nam sie optaca".

K
IM

Cezary Pazura opowiedziat bajke o Czerwonym

Kapturku w jej multimedialnej wersji.

Marian Opania z powodzeniem zagraidwie role

w Baldur's Gate.

Trudno tez sprzedawac na przyktad

bajki Disneya czy gry dla dzieci bez loka-

lizacji. Dlatego IPS CG zaprezentuje w
najblizszym czasie polska wersje gier wy-

danych przez Lego Media.

„Sprzedaz tych programöw w oryginal-

nej wersji jezykowej bytaby nieporozumie-

niem - möwi Grzegorz Onichimowski. -

Reakcja graczy na spolszczanie gier jest

w 90% wypadköw pozytywna. Firmy cze-

sto pozostawiaja mozliwosc korzystania

zaröwno z wersji polskiej, jak i angiel-

skiej. Tak wtasnie bedzie przygotowana

Heroes of Might & Magic III, poniewaz dla

mitosniköw tej gry przejscie z jezyka an-

gielskiego na polski mogloby byö uciazli-

we. Micha! Kicihski uwaza, ze czesc gra-

czy ma niechetny stosunek do lokalizowa-

nych produktöw, gdyz niektöre polskie fir-

my tlumaczyty gry w bardzo niechlujny

sposöb: „Chcemy, aby nasze lokalizacje

byly gwarancja wysokiej jakosci. Juz te-

raz, w wypadku Baldur's Gate i Hopkins

FBI styszymy od profesjonalistöw, ze

sciezki dzwiekowe nagrane przez nas

maja lepsza jakosc od oryginalnych".

Wydaje sie, ze w tym i przysztym roku

bedziemy swiadkami coraz wiekszej licz-

by lokalizacji. Gry przygodowe i role-pla-

ying, skomplikowane programy strate-

giczne wydaja. sie najwdzieczniejszym

obiektem do ttumaczenia. Z cata. pewno-
scia. jednak jakosc tych lokalizacji oraz

ich liczba zalezeö bedzie od kondycji pol-

skich dystrybutoröw, A z nia., jak wiado-

mo, nie jest zadobrze.

Jacek Piekara
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ROK 1998 - JAKI BYfc?
Jaki byt miniony rok dla

komputerowej roxryw-
Ici? Na swiecie dobry,

jak zwykle. W Polsce —
gorszy od poprzednie-

go. Przepasc dzielqca

nas od normalnosci
pogtebia sie. Alex
Uchahski probuje doko-

nac analizy wydarzeh.

Najbardziej charakterystycznym wyda-

rzeniem.1998 r. byty pröby ozywienia wiel-

kich tytutöw sprzed lat. Activision wydat

gre Battlezone, poza tytutem majaca nie-

wiele wspölnego z pierwsza. FPP w histo-

rii, wydana 18 lat wczesniej. Falcon 4.0,

najbardziej opözniona gra wszech cza-

söw, kontynuuje linie ultrarealistycznych

symulatoröw F-16. Dune 2000 nie zmieni-

ta sie ani na jote i okazata niewypatem, jed-

nym z najwiekszych rozczarowari ubiegte-

go roku.

Z kolei Montezuma's Return, choc
zrealizowana w tröjwymiarowym srodowi-

sku, zachowata grywalnosc i klimat plat-

formowego hitu sprzed lat, a z Centipe-

de zrobiono specyficzna tröjwymiarowa

strzelanke. King's Quest 8 zaskoczyt

graczy - okazato sie, ze ösma gra z serii

najbardziej klasycznych przygodöwek na-

lezy do gatunku action adventure i to z na-

ciskiem na „action", Ciekawym przypad-

kiem jest Railroad Tycoon II - program

zrealizowany przez zupelnie nowego pro-

ducenta, ktöry wykupil od MicroProse

prawa do pierwszej czesci gry.

Opisana tendencja nie jest niczym nad-

zwyczajnym - od jakiegos juz czasu czesc

producentöw „pograza sie we wtörnosci"

i koncentruje glöwnie na robieniu sequeli.

Gry role—playing
To byl sezon duzo lepszy od poprze-

dniego, niestety nie tak dobry, jak spodzie-

walismy sie pod koniec 1997 r. Wiele gier

pojawito sie z opöznieniem, moglismy

wiec w Gamblerze napisaö tylko o szesciu

programach tego typu. Znalazty sie jednak

trzy gry wybitne, co ciekawe, kazda zreali-

zowana w diametralnie rözny sposöb.

RPG roku
Nie bedzie chyba dla nikogo zaskocze-

niem, ze palme pierwszeristwa przyznamy

Might & Magic VI, ktörazrealizowatwsla-

wiony wieloma hitami zespöl pod dowödz-

twem Jona van Caneghama. Might & Ma-

gic VI dostarcza zabawy na okofo 200 go-

dzin, prowadzi gracza przez niezwykle bo-

gaty swiat fantasy, peien wrogich mon-

ströw oraz wiernych przyjaciöt. Czterooso-

bowa grupa bohateröw uczy sie czaröw,

znajduje pozyteczne przedmioty, stacza

setki walk i rozwiazuje rözne intrygi.

Program zdobyt ogromna popularnosc

na catym swiecie, co czesciowo wynika z

faktu, ze gracze tesknili juz za

taka gra - przedstawiajaca. w
kompleksowy sposöb magicz-

ny i ekscytujacy swiat, pozwa-

lajaca. na nieskrepowana. za-

bawe. Gracz ma duza swobo-

de wyboru i tylko w niewielkim

stopniu jest ograniczony zale-

ceniami scenarzystöw.

Might & Magic VI. Wielki swiat, set-

ki potworöw i nieco monotonna, ale

postepujqca naprzod akcja zapew-

niajq rozrywke na kilkaset godzin.

Wyrbinienia
Zauwazyliscie zapewne liczbe mnoga w

tytule tego podrozdziatu. Nie mozemy sie

powstrzymac, by nie napisac tu o dwöch
programach, ktöre zyskaty nasze uznanie i

Fallout 2. Gra dla dorosfych. W Polsce, oczywi-

scie, sprzedawana bez ograniczen wiekowych.

dostarczyty wielu godzin nader przyjemnej

rozrywki. Pierwszy to, oczywiscie,

Fallout 2 - powazna gra traktuja.ca o po-

Wsröd gier role-playing

roku 1998 znalazty sie, trzy

wybitne, kazda zrealizowana

w diametralnie rözny

sposöb.



Najbardziej

charakterystycznym

wydarzeniem 1998 r. byty

pröby ozywienia wielkich

tytutow sprzed lat.

A skoro tak, to wiadomo, ze lista wdziecz-

nych tematöw szybko sie wyczerpie, nie-

ktörzy zas nie beda. mieli czego powtarzac.

Trzeba wiec siegnac gtebiej - do legen-

darnych, historycznych produkcji. Mysle,

ze z czasem moze sie upowszechnic zwta-

szcza przypadek Railroad Tycoon.

Drugie pod wzgledem waznosci zjawi-

sko to triumfalny powröt symulatoröw lotu.

Koricöwka roku przyniosta ich kilkanascie,

z tak wybitnymi i oczekiwanymi tytutami,

jak Falcon 4.0 oraz triada gier z okresu II

wojny: Combat Flight Simulator, Euro-

pean Air War i WWII Fighters. Zbieg

okolicznosci, czy odwröcenie trendu?

Chyba to drugie. Podobnie, choc moze
nie w tak spektakularny sposöb, powröcit

gatunek wyscigöw samochodowych i mo-

tocyklowych - zaröwno w kategorii zrecz-

nosciowej (Need for Speed III, Moto
Racer 2, Test Drive 5), jak i symulacyjnej,

gtöwnie odtwarzanie wyscigöw Formury 1

,

na czele z rewelacyjnymi F1 GP Simula-

tion 2: Monaco i Grand Prix Legends.

Bardzo waznym wydarzeniem byto wy-

danie Unreala. To pierwsza gra, ktörej en-

gine w sposöb zasadniczy i bezdyskusyjny

waznych problemach w swiecie rozrywa-

nym dziesiatkami konfliktöw, gdzie stowata-

kie jak godnosc, prawo i sprawiedliwosc dla

wielu utracity znaczenie. Ta posepna post-

nuklearna saga imponuje rozbudowanym
scenariuszem, liczba.zadah, bogatym syste-

mem charakterystyk gtöwnego bohatera

oraz ogromna. röznorodnoscia przedmio-

töw. Liczne odwotania do wspötczesnosci i

„jedrny" (delikatnie möwiac) jezyk dialogöw

to dodatkowe atrakcje.

Ogromna. niespodzianke sprawit nam na-

tomiast Return to Krondor (recenzja, str.

39) - gra, po ktörej nie spodziewano sie

wiele dobrego, a okazata sie wspaniatym

rzutem na tasme (premiera w grudniu) firmy

Sierra. Tröjwymiarowe srodowisko i posta-

cie, bardzo interesujacy scenariusz, cieka-

wy System walki oraz rewelacyjnie przygoto-

wana sciezka dzwiekowa to niepodwazalne

zalety. Pewne zastrzezenia moze jedynie

budzic dtugosc rozgrywki - zabawe da sie

skoriczyc w okoto 30 godzin, wiec trudno ja.

poröwnywaö z M&M VI czy Falloutem 2.

Rozczarowanie
Ten niechlubny tytut musi przypasc grze

Diablo II. Nikt jej jeszcze, co prawda, nie

widziat, ale wtasnie z tego powodu przy-

znajemy jej antynagrode. Za niespetnione

obietnice Blizzarda, ze bedziemy mogli

zmierzyö sie z Panami Terroru jeszcze

przed Gwiazdka,.

Montezuma's Return. Kiedy bohaterowi kreci sie

w giowie, rzeczywiscie mozna si? zle poczuc.
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Test Drive 5. Niezle, ale od tej serii oczekiwa-

lismy, ze bedzie czyms wiecej niz poprawnym

konkurentem Need for Speed.

göruje nad zastosowanym w produkcie id

Software. Oczywiscie, firma id nadal spra-

wuje „rzad dusz" w swiecie graczy, ale my-

sle, ze juz zawsze bedzie czuta gora.cy od-

dech na plecach.

Kolejne wydarzenie to pröba realizacji

nietypowych gier z widokiem „oczami bo-

hatera". Na pierwszy plan wysuwaja sie tu

Thief i Rainbow Six, mozna tez wspo-

mniec nieudana. produkcje - Man of War.

Pojawia sie coraz wieksza liczba gier z gra-

fika. 3D. W tym roku byty to m.in. wybitne

Strategie (Myth 2, Warhammer: Dark
Omen), atakze klasyczne gry przygodowe

(Grim Fandango) czy nawet role-playing

(Final Fantasy VII, Return to Krondor).

Na koniec ostatnie wazne wydarzenie:

pojawit sie Fallout 2, powazna gra dla

dorostych. Oczywiscie nie pierwsza, ale

mysle, ze jej powstanie bedziemy kiedys

uznawac za cezure. Mam nadzieje, ze wie-

cej takich gierprzyniesie biezacy rok.

Sprxet

Wydaje mi sie, ze hardware'owym przeto-

mem ubiegtego roku byto pojawienie sie

(scislej: upowszechnienie) technologii

force feedback, pozwalajacej czuc drga-

nia kontrolera. Wszelkie znaki na niebie i

ziemi wskazuja., ze bedzie ona zyskiwac

coraz wieksza. popularnosc, zaröwno w
joystickach, jak i kierownicach. Wtasnie -

kierownice staja. sie koniecznoscia, dla mi-

tosniköw komputerowej jazdy.

Istotnym wydarzeniem byto pojawienie

sie akceleratoröw 3D drugiej generacji,

wyposazonych w 12 i wiecej MB RAM.
Przy tym wydaje si§, ze 3Dfx nie zmonopo-

lizuje rynku. Voodoo 2
to udana konstruk-

cja, Voodoo Banshee - takze, mimo pe-

10 rMniith samolotöui z prccuzuintc odu'Wrfliia-
;

niimi uifirlrzami i panclami instrumcnlou'.

kuiadratimiych Icrcnu • Hisipania. j-ranrja.

UiiflkaBmtania.riosiaitlicnitq:

srcnariuszu uialk pou'ictrznych.

Ifl«liui«cm dumi»$pbfiuiti poprzcz „

potarzcnic sicumc. qra ui sicci i online dla

nuksymalnic ID «ob.
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ö rypetii poprzedniego ukladu Voodoo
< Rush. Jednak karty oparte na chipsetach

SC RIVA TNT, Savage 3D czy nowych propo-

JJJ
zycjach firmy ATI i kilku innych - to grozna

konkurencja. Trudno sie dziwic, ze produ-

cenci gier nie decyduja. sie. na wydawanie

tytuföw wytacznie dla Voodoo i korzystaja.

raczej z uniwersalnego interfejsu DirectX.

Rewolucja techniczna, jaka dokonata sie

w 1997 r. w dziedzinie grafiki, w roku 1998
objefa röwniez dzwiek. Coraz wiecej gier

wykorzystuje standardy Dolby Surround i

pokrewne. W tej sytuacji rosnie popular-

nosö kart dzwiekowych obstugujacych 4
gtosniki i zaawansowane efekty dzwi^ku

3D, co zreszta. wydaje sie naturalne w dobie

DVD. Co najwazniejsze - „przestrzennosc"

dzwieku rzeczywiscie si§ styszy!

Thief: The Dark Project. Choc Isni obnazony

miecz, walka jest ostatecznosciq. Jedna z rtajbar-

dziej oryginalnych produkcji ubiegtego roku.

Najwyzsze oceny
roku

Zabawmy sie teraz I zobaczmy, jakie gry naj-

wyzej ocenill recenzencc Gambiers. Wyznacz-

nlklem beda tylko procentowe oceny zawarte

w ramkach. (Jp)

Ocana ogölna:

1. Curse of Ihe Monkey Island - 98%

2. Unreal -96%

3. Heavy Gear - 95%

Mighti Magic VI -96%

I

Najlepsza grafika:

1. Unreal -99%

2. Warhammer: Dark Omen - 98%

The Curse of Monkey Island - 98%

3. Flight Unlimiled 2 - 96%

JomlSlrikeFighler-96%

Najlepszy dzwiek:

1 Unreal - 99%

2. rnterstale'76-98%

Curse of the Monkey Island - 98%

3. SEGA TCC - 97%

Gdyby gry mozna bylo krzyzowac, otrzyma-

libysmy ideal:

Tyiul: Unreal Curse of Unreal

Galunek: Action Adventure

Ogötem: 98%
Grafika: 99%
Dzwiek: 99%

Nie byto natomiast zapowiadanej w
grach rewolucji DVD, choc oczywiscie po-

jawito sie kilka tytuföw (np. Wing Com-
mander: Prophecy) Myäle, ze szaf za-

cznie sie pod koniectego roku. Dlaczego?

Czytniki DVD tanieja, a zreszta. coraz cze-

sciej montujaje seryjnie producenci kom-

puteröw.

Na koniec o standardzie komputera AD
1998. U schytku roku byt to Celeron (jak

sie okazuje, znakomity procesor dla gra-

czy) taktowany zegarem minimum 300
MHz, wyposazony w 64 MB RAM (a najle-

piej 128) i akcelerator drugiej generacji.

Wing Commander: Prophecy. Chociaz Mark Ka-

mill wystqpit w roli drugoplanowe j, a caiosc zre-

alizowata nowa ekipa, gra godnie kontynuuje

Tradycje przodköw.

Strategie czasu rzeczywistego
Czy kilkanascie gier z gatunku RTS to

duzo, czy mato jak na jeden rok? Chyba
sporo - co najmniej raz na miesiac mog-
lismy siegnac po nowy tytul.

Na dodatek otrzymalismy programy
znacznie rözniace sie od siebie, zaröwno
eksponujace watki czysto bitewne i zbli-

zajace sie do gry akcji (Reflux), jak i wy-

magajace od gracza kompleksowego
podejscia do spraw militarnych oraz go-

spodarczych (Seven Kingdoms, Knights

& Merchants). Pojawita sie wreszcie od
dawna oczekiwana kontynuacja stynnej

serii Populous i to catkowicie spolszczo-

na, za co chwata firmie IPS. Zwolennicy

Dark Reign oraz Dark Colony otrzymali

rozszerzenia swych ulubionych gier, nie-

stety, podobne szczescie nie spotkato fa-

nöw Total Annihilation oraz StarCrafta,

ktörzy muszajeszcze troche poczekac.

RTS roku
Firma Mythos, znana z serii UFO, tym

razem zrealizowala Strategie czasu rze-

czywistego wzbogacona mocnymi akcen-

tami rodem z gier RPG. Mowa o progra-

mie Magic & Mayhem (opis, str. 68)

wprowadzaja.cym gracza w mitologicz-

no-fantastyczny swiat peten magii, taje-

mniczych kreatur i ztowieszczych intryg.

Wspaniata grafika, interesuja.ca kampa-
nia zfozona z ponad trzydziestu scenariu-

szy i dobrze przygotowana opcja gry wie-

loosobowej to atuty tego programu. Ja-

kosc Magic & Mayhem to dla nas jedna z

najwiekszych niespodzianek roku. Pofa.-

czenie strategii czasu rzeczywistego z

elementami RPG dato w tym wypadku
znakomite efekty.

Magic & Mayhem. Niebanalny RTS, klorym fir-

ma Virgin udowodnila, ze o jej sile nie stanowi

tylko posiadanie Westwoodu.

Wyröznienia
I znowu dwa tytuty, bo nie sposöb w

podsumowaniu roku pominac tak wazne
gry jak StarCraft i Warhammer: Dark
Omen. StarCraft to gra-legenda, möwio-

no o niej i pisano juz wiele miesiecy przed

jej powstaniem. Gra, ktöra zapewne
przejdzie do historii jako jeden z wazniej-

szych tytuföw na rynku RTS-öw. Wystar-

czy tylko zajrzec do naszego klubu EKG
na zöttych stronach, aby przekonac sie,

jak wiele emocji budzi i jak zaciekle zwal-

czaja, sie zwolennicy kazdej z trzech stron

konfliktu. Chyba po raz pierwszy w RTS-

-ach na taka. skale zröznicowano przeciw-

niköw. Kazda rasa (Zergowie, Protossi i

Terranie) wymaga diametralnie röznych

strategii oraz taktyk. StarCraft podbit

röwniez Internet, a uczestnicy pojedyn-

köw w Battle.net twierdza. (i stusznie), ze

nie da sie poznac wszystkich niuansöw

tego programu, jesli nie stanie sie twarza

w twarz z wrogiem prowadzonym przez

drugiego czlowieka.

Dark Omen to kontynuacja sfynnego

Rogatego Szczura sprzed dwöch lat,

oparta na systemie bitewnym Warham-
mer. W grze, w poröwnaniu z poprzed-
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P233 MMX z Voodoo, na ktörym pisze ten

tekst, odchodzi w przeszfosö.

Polslca: w dbl, do ziemi

Choö na swiecie branza komputerowej
rozrywki zanotowafa w roku 1998 wzrost

30% - polski rynek zmniejszyf sie. Dziafo

sie tak za sprawa. rozpasanego piractwa,

zle i nieudolnie zwalczanego - cöz wiecej

mozna o tym pisac?! Na rynku nie pojawita

sie zadna nowa firma dystrybucyjna.

Podobnie jest z producentami gier. Ci sta-

rzy nie zanotowali rozwoju, w najlepszym

razie utrzymali ubiegforoczne wyniki.

Dystrybutorzy prowadzili beznadziejna

walke z piratami, takze ze soba stawali w
konkurencyjneszranki. Dzialaniafirmy Top-

Ware spowodowaty ruchy cen na rynku.

Wszystkie firmy wprowadzify wtasne linie

gier budzetowych. Najefektowniejsza byfa

chyba Zielona Seria IPS (po 20 zfotych

sprzedawano miedzy innymi Syndicate
czy Ultime 8), a najbardziej obnizyf ceny

CD Projekt, sprzedajac za 14,99 Nowe-
go Teenagenta CD. Gry budzetowe cie-

sza sie spora. popularnoscia. i, jak möwia.

sami dystrybutorzy, pod wzgledem liczby

sprzedanych pudefek z grami rok 1998 byt

lepszy od poprzedniego. Co z tego, skoro

nominalna wartosc sprzedazy zmalata.

Jednoczesnie rozpoczety sie ekspery-

menty z oferowaniem nowych gier po ni-

skich cenach. IPS wydat Refluxa za 59
zfotych, co skohczyto sie spektakularna

klapa. W jego slady poszedt MarkSoft,

publikujac Vangers - röwniez z niezbyt

rewelacyjnymi wynikami. L.E.M. efektow-

nie zakohczyt rok, sprzedaja.c nowe gry

firmy UBI Soft (na przyktad znakomite

Monaco) za 99 ztotych. CD Projekt popi-

saf si? najwiekszym wedfug mnie marke-

tingowym sukcesem 1998 roku, wydajac

za 69 zfotych gre Hopkins FBI. Wszakta
dobrze spolszczona i znakomicie wypro-

mowana przygodöwka zalicza sie w swie-

cie do kategorii Shareware. Nie widzia-

tem jej na zadnych pokazach czy targach,

nie czytafem zadnej recenzji w zachodniej

prasie. A u nas byf to hit z udziafem Janu-

sza Gajosa, Piotra Fronczewskiego i Ra-

dosfawa Pazury.

W roku tak zfym nie mogto sie pojawic

wiele zlokalizowanych produktöw. Poza

gra Hopkins na czoto wysuwa sie Popu-

Hopkins FBI. Marketingowy sukces. Na Zacho-

dzie gra w zasadzie „nie istnieje", u nas - kröluje

na listach przebojow.

StarCraft. Volkswagen Garbus wsrod RTS-öw.

Prosty, niebrzydki, dobry dla kazdego.

Warhammer: Dark Omen. Genialna, mimo
wszystko za mato doceniona. Co wazne - to gra

„dla kazdego", nie tylko dla mitosniköw swia-

ta Warhammera.

niczka, znacznie uproszczono interfejs

uzytkownika. Wprowadzono röwniez tryb

walki wieloosobowej. Naszych recenzen-

töw zachwycita piekna, wymagajaca ak-

celeratoröw grafika 3D.

Rozczarowanie
Chyba nikt nie ma wa.tpliwosci, ze anty-

nagroda bezapelacyjnie nalezy sie grze

Dune 2000. Oczekiwana od dawna kon-

tynuacja „matki wszystkich RTS-öw" oka-

zata sie tylko niezbyt udana. wersja. deluxe,

razaca. prawie cafkowitym nieprzystoso-

waniem do standardöw roku 1998. Opi-

nie cztonköw naszej redakcji oraz czytel-

niköw byfy nad wyraz zgodne: Dune
2000, zerujac na sentymentach graczy,

ma wycia.gnaö pienia.dze z ich portfeli.

Nie oznacza to, ze program jest zfy (oce-

na 60% w Gamblerze byfa najsurowsza w
Polsce, a to dolna granica „gry dobrej").

Jednak oczekiwania mifosniköw swiata

wykreowanego przez Franka Herberta

nie zostaty spetnione.

Kontynuacja „matki

wszystkich RTS-öw" okazaia

sie; tylko niezbyt udana

wersja deluxe.

• •#
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lous: The Beginning, ktöry ma zapo-

czatkowac tradycje wydawania gier Elec-

tronic Arts po polsku. Niezle wypadta lo-

kalizacja Anno 1602. Udany bytby röw-

niez przektad Settiers III, gdyby Blue

Byte nie zdecydowata sie w ostatniej

chwili na wyrzucenie z gry gtosöw Osa-

dniköw(gdy CD Projekt miat juz przygoto-

wane 200 MB!). Zreszta. gra jest tylko cze-

sciowo spolszczona (szerzej piszemy o

tym w dziale Rynek, str. 9).

Stan rynku odbit sie tez na imprezach

targowych. Jedyne polskie targi gier z

prawdziwego zdarzenia, Gambleriada, wy-

padry wiosna, stabo, jesienia. lepiej, ale na

pewno nie doröwnary edycjom sprzed

roku czy nawet 2 lat. Pojawity sie natomiast

kameraine imprezy o charakterze festy-

nöw, np. Mistorzostwa Polski w Grach
Komputerowych i Resetmania.

Czy da sie znalezc jakies optymistycz-

ne akcenty? Na pewno tak. Po pierwsze,

zywiotowo rozwija sie polska spotecz-

nosö graczy w Internecie. Opröcz feno-

menu (chyba mozna to tak nazwaö) Qua-
ke'a, mamy silne ekipy milosniköw Dia-

blo, StarCrafta, Ultimy Online, strategii,

symulatoröw, wyscigöw, RPG, a takze kla-

sycznych gier. Powstato kilka nie zwiaza-

nych z zadnymi czasopismami interneto-

wych serwisöw o grach (najlepszy wydaje

sie Valhalla). Coraz wiecej ciekawych rze-

czy mozna znalezc w polskim Internecie,

coraz mniej informacji trzeba szukac za

granica.-

To samo dotyczy gralni. W Polsce jest

juz ponad 40 lokali, gdzie na mocnych ma-

szynach mozna pograc w sieci z kolegami,

i liczba ta stale rosnie. Szkoda tylko ze stan

prawny uzytkowania gier przez firmy pro-

wadzacegralniejestniejasny(teoretycznie

mozna uzywac tylko gier, ktöre sie samemu
przyniesie). Mysle, ze przyznanie specjal-

nych licencji nie wyrzadzitoby rynkowi zad-

nej szkody. Wprost przec'iwnie! Zwtaszcza

ze dokonania firmy Sony Poland na rynku

konsolowym (ktörym sie w tym tekscie nie

zajmuje) udowodnity, ze istniejadobre spo-

soby na wypozyczanie gier.

W 1998 roku popisali sie polscy produ-

cenci gier. Metropolis wydat popularnego

Refluxa (znanego na swiecie jako Robo
Rumble) oraz przygodöwke Ksl^ze I

Anno 1602. Wojna miata byc trudnym do udzwi-

gniecia ciliarem. Zapowiedzi nie byty wtasawie

przesadzone - podczas wojny gospodarka popa-

da w ruin?, bo nie mamy kiedy sie niq zajqc.

L

i
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Rozczarowanie roku

Ten niechlubny tylul nalezy sie grzeTomb Ralder III

Przygody stynnej Lary Croft okazaly sie lym razem

niewypatem. Po pierwsze - gra wykorzystuje niemal

nie zmieniony (majacy prawie 3 lata) engine, a po

drugie - brakuje jej almosfery Cöz lo bowiem za

pomysl. aby Lare - zehski odpowiednik doktora Jo-

nesa, badaczke slarozytnych ruin - wysytad do fulu-

rystycznych baz Slrefy 51 czy londynskiego melra?

Poza lym TR III za bardzo zbliza sie do gry zreczno

sciowej, gracz musi sie skupic na precyzyjnym wy-

konywaniu skoköw, a nie na mysleniu. Zdaniem

ZoollaRa gra. klbra miala sprawiac przy|emnosc,

jest tylko lrustruja.ca i nudna.

I

Reflux. Interesujqty RTS z fenomenolnq grafikq.

Jako pierwsza na rynku (swiatowym!) gra tego

gatunku wykorzystuje w rwörczy sposöb dopalo-

a« 3D.

Symulatory
To wyjatkowo dobry rok. Najwazniej-

szym wydarzeniem byta niemal jednocze-

sna premiera trzech symulatoröw z okre-

su II wojny swiatowej (MS Combat Flight

Simulator, WWII Fighters i European Air

War, nastepne trzy sa w przygotowaniu),

tym bardziej ze od czasöw Overlorda, czy-

li od niemal pieciu lat, nie ukazata sie

zadna dobra gra zajmujaca sie tym tema-

tem. W Internecie widac znaczne ozywie-

nie: listy dyskusyjne petne sa sporöw o to,

ktöry symulator jest najlepszy. Warto tez

zauwazyö, ze pojawit sie Red Baron 3D

Falcon 4.0. System refleksöw w owiewce kobi-

ny usuwa odwieczny problem: „dokqd ja lece?!

"

(recenzja, str. 33) pozwalajacy sterowac

samolotami z czasöw I wojny swiatowej.

Symulator roku
Zdecydowanie tytui ten nalezy doFalcona 4.0

(recenzja, str. 22).W grze pota.czono najlepsze

cechy wszystkich dotychczas wydanych symu-

latoröw - mozna powiedzieö, ze to zlepek do-

skonatych i sprawdzonych pomystöw. Zastoso-

wano tez pewien prosty, a genialny patent: wi-

dac refleksy w przezroczystej ostonie (odbijaja.

sie zegary, twarz pilota itp.). Dzieki temu korzy-

stanie z trybu „padlock", kiedy wzrok mamy
skierowany na wroga, nie powoduje natych-

miastowej utraty orientacji. Wedtug naszego

recenzenta komunikacja radiowa jest najlep-

sza z tych, jakie kiedykolwiek styszat. Falcon

4.0 zmusza gracza do wypetnienia zadania od

Joint Strike Fighter. Tak pieknq i prynnq grafikq

nie zachwyca zaden inny symulator. Wspaniafa

gra w trybie multiplayer.

A do Z. Odprawa, Start, wykonanie misji, lado-

wanie, odmeldowanie sie - wszystko jak w
prawdziwym locie bojowym. To produkt prze-

znaczony zaröwno dla bardzo doswiadczo-

nych symulotniköw, jak i nie maja,cych wielkiej

wprawy - mozna wta,czy6 utatwienia. Niestety,

aby w grze w petni cieszyc sie efeklami, trzeba

miec sprzet, jakich mato w domach graczy...

Wyroxnienie
Na wyröznieniezastugujeJoint Strike Fighter -

nawet na sfabym sprzecie mozna podziwiac jego

bajeczna. grafike. Pilot widzi bardzo skompliko-

wana. rzezbe terenu, przygotowane z ogromnym

kunsztem miasta. JSF jest symulatorem samolo-

tu X-31 (nastepcy F-16), ktöry istnieje jeszcze w
fazie prototypu. Nie jest to gra z superwysokim

realizmem, ale tak naprawde nie wiadomo, jak la-

taja, X-31, wiec mozna przymkna.c oko na nie-

dociagniecia. Ciekawostka jest fakt, ze po wyla.-

dowaniu mozna wyjsc z maszyny i przechadzac

sie na zewnatrz.

Rozczarowanie
Israeli Air Force dostata u nas, co prawda,

ocene powyzej 70%, ale spodziewalismy si? po

niej duzo wiecej, zwazywszy na reputacje Ja-

ne's. Wady IAF to, przede wszystkim, kiepska

Sztuczna Inteligencja oraz obrzydliwa grafika

ziemi. Patch poprawiajacy btedy ukazat sie do-

piero po kilku miesiacach od premiery, gdy

wiekszosö graczy odtozyta juz IAF na pötki.



Ksiqze i Tchörz. Wspaniala grafika i nienaganny

scenariusz znanego (zwlaszaa czytelnikom

Gamblera ;-) pisarza f antasy, Jacka Piekary.

Tchörz, ktörej sprzedaz idzie w Polsce

znakomicie. Leryx LongSoft uraczyt nas

Clashem, LK Avalon - Reahem pierw-

sza. polska gra (i jedna. z pierwszych na

swiecie) wydana. na DVD. Duzo zamiesza-

nia na rynku narobit Pyl, pierwszy polski

FFP nie odstajacy od swiatowych standar-

döw, w przeciwiehstwie do przereklamo-

wanego Targeta wydanego przez firme

User. Sporo (i z röznym efektem) wydala

firma TopWare, ale trudno okreslic, ktöre

jej produkty mozna uznac za polskie i w ja-

kim stopniu. Jednak optymizm w ocenie

dokonah producentöw nie powinien prze-

staniac faktu, ze tworzone sa. gry gföwnie z

mysla o sprzedazy na Zachodzie. Nie jest

wykluczone, ze niektöre z obecnych pro-

jektow nawet nie zostana. wydane w pol-

skiejwersji.

Na koniec rynek prasowy: tu widac

„ruch w interesie" i tendencje wzrostowa,

przynajmniej w liczbie tytutöw. Pojawity sie

nowe pisma: I/O i PC Games CD. Reset

dolaczyf do swojego comiesiecznego wy-

dania CD-ROM, Gambler dodat drugi CD
i zrezygnowat z bezkrazkowej mutacji.

Swiat Gier Komputerowych zmienit pod
koniec roku wydawce i takze zapowiedziat

wersje CD. Szerokim echem odbiry sie ka-

drowe ruchy w redakcji Secret Service,

gdzie nie pozostaf prawie nikt ze starego

zespotu. Nie przezytzaden z telewizyjnych

programöw o grach i trudno sie temu dzi-

wic - wszystkie utrzymywary sie z reklam, a

kazdy rynek broni sie przed kryzysem, za-

czynajac od cie6 w budzetach reklamo-

wych.

Taki jest bilans ubiegtego roku. W 1999
rok wchqdze z nadzieja., ale i niepokojem.

Z jednej strony trzeba wierzyc, ze produ-

cenci gier nie pozwola. nam sie nudzic.

Kazdy rok w branzy tak szybko zmieniaja-

cej sie jak nasza jest ciekawy, kazdy obfitu-

je w niespodzianki. Z drugiej jednak strony

- dla legalnego polskiego rynku gier

zaczat si§ prawdopodobnie najgorszy rok

w historii. Rok, ktörego, obawiam sie, nie-

ktörzy nie przetrwaja.. Obym okazat s\$

zlym prorokiem. Bardzo ztym.

Alex

E

Gry inne
Do wspölnego wora z napisem „inne"

zdecydowalismy sie wrzucid malo je-

szcze popularne gry TPP, wszystkie pozo-

stale zrecznosciöwki oraz programy,

ktörych ze wzgledu na duza. oryginalnosd

nie mozna zaklasyfikowc do konkretnego

gatunku. Postanowilismy nie przyznawad

w tym wypadku tytutu gry roku ani wyröz-

nieh, lecz napisaö o trzech programach,

ktöre naszym zdaniem zastuguja. na

szczegölna uwage.
• Pierwszy z nich to, wykorzystujaca

engine Quake'a II, druga czqsc Hereti-

ca. Ku zaskoczeniu wielu osöb, bohater

jest tu widziany tak jak w grach TPP. Nasz
recenzent, ZooltaR, chwali w Hereticu

wspaniata grafike, ciekawy scenariusz

oraz mozliwosci rzucania czaröw i uzywa-

nia magicznych, interesujaco przygoto-

wanych broni. Niestety - gre da sie ukoh-

czyc w trzy wieczory.

• Rainbow Slx powstata na kanwie

ksiazki Toma Clancy'ego („Tecza Szes6",

juz dostepna w ksiegarniach) i opowiada
o akcjach grupy antyterrorystycznej. Pro-

gram wymaga od gracza duzej uwagi i

skupienia oraz rzetelnego przygotowania
sie do kazdej misji. Jak w prawdziwych
akcjach antyterrorystycznych, byle dro-

biazg moze zadecydowac o niepowodze-

niu. Akcja toczy sie w czasie rzeczywi-

stym, ale ze wzgledu na rozbudowany
etap przygotowah gra jest bardziej strate-

gia. niz zr^cznosciöwka..

• Thlef: The Dark Project to niezwy-

kle interesujaca gra, ktöra ze wzgledöw
technicznych nalezatoby nazwaö FPP
Rözni sie jednak od przedstawicieli tego
gatunku - otwarta walka to zazwyczaj sku-

teczny sposöb na popetnienie samoböj-

stwa. Thief opowiada historiQ Garetta,

ktöry - wykorzystujac swe wyja.tkowe

umiejetnosci - rozpoczyna kariert ztodzie-

ja. ZooltaRa zafascynowat niesamowity kli-

mat gry - gdyby dodano kilka opcji, mogfa-

by uchodzi6 za wzorcowy RPG.

KUP OBIE

I DAJ JEJ

* Komediowe uj^cie te-

motow tabu;

4 Przezabawne erotyane
obrazki w HiColorz$

* Triyetapowy symukrtor L

biznesu erotyanego Jj

w czasie rzficzvwtsfvm

* Niespotykane dotqd
spojrzenie na temat h

* Przyjazna cena.

Heretic II. Wydawato nam si$, ze engine

Que'ake II juz nie poshizy do zrobienia tadnej

gry. Mylilismy sie. I to BARDZO.
TAKE«a ffi
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Gry sportowe
Byt to dobry rok dla gier sportowych.

Stynna FIFA zyskata godnego konkurenta

(World League Soccer), nie zawiodty

röwniez gry z serii EA Sports. NBA '99,

NHL '99
i FIFA '99 sa. z cata. pewnoscia.

lepsze od swoich poprzedniköw, miedzy

innymi dlatego, ze znacznie poprawiono

Sl. Pierwszy raz od dtuzszego czasu poja-

wity sie gry tenisowe (Game, Net & Match

i Actua Tennis), ale niestety sprawity gra-

czom zawöd.

Sportowa gra roku
NHL '99 to przyktad wysmienitej kontynuacji

znanego programu. Nie tylko nie nie zepsuto w
stosunku do NHL '98, ale dodano jeszcze kilka

nowych elementöw, przede wszystkim znako-

mita.muzykeorazgrafike(wtechnologii motion

capture). Nasz recenzent zwracat uwage. na

wysoka. Sztuczna. Inteligencje oraz mozliwosc

zabawy graezy malo doswiadczonych, dzieki

opeji rozgrywania meezu w trybie „beginner".

Oczywiscie, w grze znajdziemy kompletne

sktady i statystyki druzyn NHL. Mozna spraw-

dzi6 czysto hokejowe umiejetnosci zawodni-

köw oraz predyspozycje do... wywotywania bo-

iskowych zadym i awantur.

World Cup '98. Gra pozwala zostac mistrzem

swiata w zawodach rozgrywanych poaqwszy od

1930 roku.
NHL '99. Czy mozna zrobic gre hokejowq jeszcze

lepszq niz NHL '98? Okazuje sie, ze tak.

Wyrbznienie
World Cup - symulator przebiegu franeu-

skich mistrzostw swiata spodobat sie naszemu

recenzentowi ze wzgledu na swietna. grafike,

ogromna. grywalnosc i zachowanie rozsadnych

realiöw (byle kto nie moze zostac mistrzem

swiata). Mecze dodatkowo okraszaja zywe ko-

mentarze Johna Motsona i Chrisa Waddle'a, a

w tle przygrywa stynny zespöt Chumbawamba.

Gry przygodowe
Nasz redakcyjny spec od przygo-

döwek, Frogger, twierdzi, ze w zasadzie

caty rok przynosit tylko rozezarowania.

Wyraznie widac odejscie od klasycznych,

rysowanych w grafice 2D przygodöwek -

podgatunku, ktöry zakonezyt juz ewolu-

cje. Ostatnie chwile przezywaja. tez gry

Curse of the Monkey Island. Czyzby „Zemsta Le

Chucka" byia ostatniq wielkq klasycznq przygo-

döwkq?

zrealizowane w technologii füll motion

capture, takie jak X-Files czy Legacy of

Time. Pojawity sie programy ta.cza.ee ele-

menty przygodowe z elementami gry ak-

cji, a ostatnia czesc z „klasycznej" serii

King's Quest niespodziewanie wzbogaci-

ta sie röwniez o elementy role-playing.

Wielu zwolenniköw zdobyfa sobie tez

oryginalna gra Grim Fandango, zachwy-

cajaca dorostych graezy motywami me-

ksykahskiej kultury smierci, znakomita.

grafika. i wyrafinowanym humorem.

Przygodowa gra roku
Curse of the Monkey Island, trzecia juz

czesc przygöd pechowego Guybrusha Threep-

wooda, zostata przygotowana bez udzialu sce-

narzysty Rona Gilberta. Ale, ku zaskoczeniu

wielu, program nie straert na atrakcyjnosci. Gra

imponuje nie tylko piekna. grafika, ale röwniez

interesuja.cym scenariuszem i zabawnymi dia-

logami.

Legacy of Time (Journeyman Project 3) to podröz

przez wieki i kraje.

Wyrbznienie
Legacy of Tim. to trzecia czes6 przygöd Ga-

ge'a Blackwooda, funkcjonariusza Agencji

Ochrony Czasu. Blackwood, walczac z inwazja.

z kosmosu, musi odwiedzi6 trzy strefy czaso-

we: Atlantyde tysiac lat przed nasza era., El Do-

rado kilkaset lat po Chrystusie oraz srednio-

wieczny tybetahski klasztor. „Perfekcja wyko-

nania i fabufy. Wciaga od pierwszych minut, za-

dziwia rozmachem i swiezoscia. pomystöw" -

tak o Legacy of Time pisat Frogger.

Wysci
Ten gatunek röwniez przezywaf maty

renesans. Pisalismy o dziesi^ciu grach

tego typu - byfy to wyscigi samochodöw,
motocykli, a nawet födek. Niestety, ani

razu recenzenci nie przyznali oceny po-

wyzej 90%, a tylko pofowa gier otrzymata

noty powyzej 70%. Öwiadczy to, ze nie

byfo gier rewolucyjnych czy wybitnych.

Wyscigi roku
Niestety, tego tytutu nie recenzowalismy, choc

zastuguje na miano gry roku. Grand Prix Le-

gends to najlepszy symulator F1, jaki ukazat

96

sie na rynku w ubiegtym roku. Doskonala opra-

wa graficzna i klimat gry nie maja. sobie röw-

nych. Pojazdy pochodza. z petnego chwaty i

grozyroku 1967, kiedy Formuta 1 dopieroraez-

kowata. Jezeli ktos poszukuje realistycznego

symulatora F1 z dawnych lat, GPL na pewno

spetni jego oczekiwania.

Grand Prix Legends. Symulator formuty 1.

Wyrbznienie
Zaszczytne drugie miejsce zajeta gra Colin

McRae Rally. To symulator rajdowy firmowany

nazwiskiem stynnego „latajaeego Szkota".

Duzy wybör tras i catkiem sporo samochodöw

rajdowych röznych firm (w tym Subaru pana

Colina) zadowola. wszystkich mitosniköw raj-

döw samochodowych.

Colin McRae Rally. Kolejny kamieh milowy od

czasu Rally Championship.
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Klasyczne Strategie
w

W roku 1998 stato sie jasne, ze kla-

syczne TBS-y to gatunek zagrozony. Byc
moze ostatnim wielkim akordem i pogrze-

bowym dzwonem dla gier tego rodzaju

stana sie tegoroczne premiery Alpha

Centauri oraz Civilization: Call to Power.

Nie ma nawet co marzyc, ze nastapi odro-

dzenie gatunku, gdyz mtodych graczy,

wychowanych na StarCrafcie i innych

RTS-ach, trudno bedzie zagonic do prze-

stawiania jednostek po heksagonalnych

polach.

Strategia roku
Operational Art of War, gra klimatem przypo-

minajaca serie Batlleground oraz Wargame
Construction Set, zawiera siedemnascie sce-

nariuszy, poczynajac od II wojny (w tym hipote-

tyczny atak Rosjan na gen. Pattona w Czecho-

stowaeji), przez wojne izraelsko-arabska. i kore-

ahska., az po klasyczny konflikt NATO z Ukta-

dem Warszawskim. Gracz moze tez tworzyc

wtasne mapy.

Nasz recenzent zwracat uwage na duzy realizm

gry oraz wysoki poziom Sztucznej Inteligencji.

Wyroznienie
SeriaGreat Battles of... (Alexander, Hanni-

bal, Caesar) konsekwentnie przedstawiata

wielkie bitwy antycznego swiata. Jako ukorono-

wanie zaproponowano graezom cykl zebrany

wjedna.catosc.

Rozczarowanie
Nie mozna inaezej nazwac faktu przesuniecia

na rok 1999 premiery od dawna zapowiadanej

Alpha Centauri Poza tym - marazm na rynku

TBS-öw.

Operational Art of War. Prawdopodobnie na jlep-

sza turowa strategia XX wieku. Howgh.

Great Battles of (w tym wypadku) Alexander.

Bitwy wielkich wodzöw starozytnosci.

Gry FPS
To byt naprawde niezty rok. Przede

wszystkim Unreal zaprezentowat zupet-

nie nowa. jakosö grafiki 3D. Poza tym gry

przestaty oferowaö tylko bezmyslna. roz-

wafke - autorzy zaezeji rozbudowywac
scenariusze. W FPS-ach pojawity sie pre-

definiowane sekwencje oraz filmiki przy-

blizaja.ee swiat, w ktörym toczy sie akcja

gry. Zostat ztamany monopol firmy id Soft-

ware, dzieki temu, ze firma Epic Megaga-
mes (Unreal) stworzyta swöj engine,

podobnie Monolith (Lith Tee).

Gra roku
Bezdyskusyjnie tytut najlepszego FPS-a roku

nalezy sie Unrealowi. Grafika. i Sl gra pofozyta

wszystkich konkurentöw na obie topatki. Za

wade mozna jedynie uzna6 kiepskie przygoto-

wanie opeji gry wieloosobowej, przez co nie-

wiele osöb (w poröwnaniu do liczby quakeröw)

gra w Unrealaw sieci, nawet korzystajac z ulep-

szonej wersji 2.20.

Wyröznienia
Half-Llfe i Sin to gry, ktöre postanowilismy

uznac za godne speejalnego wyröznienia.

Obie wykorzystuja. engine Quake'a II, obie tez

imponuja. grywalnoscia. i niezapomniana. atmo-

sfera.. Nasz recenzent podkreslat, ze w obu

programach gracz dysponuje ciekawym arse-

natem, a inteligencja komputerowych wrogöw

jest na bardzo wysokim poziomie - zwtaszcza

w Half-Lite robi kolosalne wrazenie. Co naj-

dziwniejsze, obie gry wymagaja. silniejszego

sprzetu niz ten, ktöry wystarczat do grania w
znacznietadniejszego Unreala.

Unreal. Najtadniejsza jak dotqd gra 3D. I naj-

lepsza. Nie dodoc, nie ujqc.

Half-Life. Doskonafy scenariusz engine Qua-

ke'a II interoktywny Horror. Najbardziej prze-

razajqcy FPS od czasow Dooma.

EU

i Ceny w zlotych, zawierala. VAT, gwarantowane do 5.04.99 Termin I

' realizacji 3-14 dm Do wysytki doliczamy koszty poeztowel

wwysokoSci 9,95 zt (optela obe)mu|e dooatkowo 6-rrnes

ptenumetale olerty . karty rabatowe). Zamowienia telefoniczne

Drzy|mu|emy od ponledzlaHiu do pla,tku wgodz 8-18 oraz wsoboty od 10-14 ZamOwiema
|

poeztowe prusimy przysytaC na karlkacn pocztowych : dopiskiem 03 na ad'es
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NOWOiCIl
BALDURS GATE PL

C&C TVBERIAN SUN
CIVILIZATION CALL TO POWER
HER0ESMIGHT&MAGIC3
KING'SOUESTB.

155,00 PROPILOT'99
155.00 RAGE 0F MAGES
155.00 RED BARON 3D
155,00 SH0G0
155,00 SIM CITY 3000 PL

CIHNIK QIMI PC OD-MMI
3 Czaszki Tollekow 55

3 W I (Autka, Mt Tomalo, Moun) 29
AD. Cop 39
AheS Odysee Oddworld 59
Ace Venlura-Psl Detiktyw 69

Age 01 Empues 229
Anno 1602 155

Armored Fisl 2 59

Assaull Rigs 99
Avalon Classic 2 . 29
Bntiayal Bl

'

59.

Blrlhnghl 59

Black Dahha 169

Bl00d2 155

Broken Sword II 59

CaeiarS 155
Capilalism . 59
Catmageddon 2 139

Championship Manager 97\98 119

Chasm The Ritt

Chesmasler 5500 129

Colin Mcrae Rally 159

Commandos 155

Conguesl Earth 49
Conjlruclot 99
Creatures 59

Crealures2 .... 155

Croc 59
Crusader No Remotse 29
Dark Col -Council Wars 59

Dark Colony 59
Dark Omen Wafhammer 59

Dark Reign 59

Darklight Conllicl

Deeper Dungeons 49.

Definitive Wargamc Collecllon 1 29

Deslruclion Derby II 39
Reality 49

DukeNukem3D 79

Dune 2000

» Mpsl 59
Ear1h2140 M
E3r1h 2140 Mission Pack 49

Earth Worm Jim 49

Emergency 49

Encyklopedia Fogra'99 99,

Engllsh Translator

F-22 Total Air War 155

Fall Weiss 1939 59

FIFA '1999 139,

Fifth Element 99
Fighting Force (3dlx) N
Final FantasyVll. 159

Final Liberation 79

Flymg Saucer 49

Fragile Allegiance 69

Gangsters 149

Golden Games 2 129.

Goosebumps I29

Grand Prix Legend 155

Grand Thelt Auto PL 99
Grim Fandango 195

Guts'n'garlers 39

Hall Life 155
Hearts Of Darkness 155

Heretic2 155

Heroes of Migh & Magic 49
Heroes Of Mlght& Magic 2

He»en II 49

Hexen II Misje 49

Hopkins FBI 69

IF-22 155

Imperium Galactica 59
Industry Giant 99
Insane Speedway 2 79

Jack Orlando

Jedi Knight.Mysteries of Silh 159

Ka|ko I Kokosz w Kralnie Borostw 39

KKND 59

KKND X-TREME 79

Knighls 4 Merchanls 49

Ksla.2e i Tchörz ,...., 59

Kupiec 39

Unds Of Lore II 59

Lawnmower Man-Kosiarz UmysWw14
Lego Island 1 55

Lemings Pak 49

Let's Draw
Lew Leon

.

49

Liga Polska Manager '98
. 99

Lmie Big Adveniure 2 ...... .56
LodeRuner2. 139

Lomal 49

Lula Virtual Baby (od 18 lat) 59

MAX. 2. 99.

Magic & Mayhem 139

Man Of War 49

Mayday 49

Mega 3 Pak 1 39

Megapak 9 139

Might & Magic VI 155,00

Missing In Action 139.95

Monaco Grand Prix 99.95

Montezuma Return 149.95

Mortal Kombat 3 59 95
Mortal Kombat 4 139.95

Moto Racer 2

29 95

Myth 99.95

Nascar Raclng 2 59.95

NBA 99 139,95

Need For Speed 2 S£ 49.95

Need For Speed 3 139.95
]

Net Storni 59.95

NHL '99 139,95

Nowy Teenagent 14,95

ODT 155.00

Olympic Games 59 95
Operational Art 01 War 59,95

Outlaws 79.00

Panzer Commander 155,00

People's General 155.00

Phantasmagona 69.95

Phanlasmagoria 2 69.95

Pinball 30 59 95
Pittall

. 49.95

Polanie

.

... 59.95

Popcorn 7 Gwiazd 1 79,95

Popolous 3 The Beginning 1 39.95

Postal. .49.95

Premier Manager 99 139 95
149.95

69.95

Quake II 155,00

Quake II Gmünd Zero
. 99.95

Quake II Reckogning 99.95
Railroad Tycoon 2 155.00

Ralnbow6 155.00

Rayman Designer 59.95

Reah . 144,88

Realms 01 Arkania 49.95

RebelAsault 14,95

Redline Raceis 59.95

59.95

Riven-The Sequel To Myst 1 69.99

Scorehw 69.95
Sensible Soccer '98 59.95

Sattlers 19,95

Sittltn2 39.95

Sattler* 3 145.00

Seven Kingdoms 89.95

Shadow Of The Empire (Karta 3d| 79,00

Shadows Over Riva

Sllenl Hunter Commander Edil 155.00

Sim Ant 59.95

Sim City 2000 59 95

SM 155.00

Skau! Kwatermaster 29.95

Soldlers AI War 155 00

SpecOps 129.95

Spellcross 49.95

Star Crusander 14,95

Star Wars Rogue Squad 155,00

Starcraft 155.00

Starcralt: Brood War 79,00

Stone Axe PL 59.95

Syndycate Wars 49.95

Target 59.95

Terminator 2029 14 95

Tex Murphy Overseer 99,00

Therne Hospital 59,95

Thlel-The Dar* Projact 155,00

Tomb Raider 99.00
TombRaider2 129.95

Tomb Raider 3 155.00

Tone Rebellion 49.95

Total Ann Sattle Tacfics 99.95

Total Annihilation 59.95

Total Racing . 169.00

Touche PL 59.95

Trespasser .139.95
Tribal Rage . 59.95

Tunel B 1 . 39.95

UFOS (X-Com Apocalypse) ...... 88,50

Unreal 155.00

Virtua Fighter 2 99.95

Virtual Chess II 99.00

Wacki . 39.99

Wages Of War 59.95

War Wind 59,95

Warcraft II Delux Edition 69.00

Wargames 139.95

Warhammer 40000 Chaos Gate 1 55,00

Warlords III 99,95
Waterwurld Stiategy

. 139,95

Wlrtualne Puzzle . .
49.95

Wyspa 7 Skarbow PL 29.95

X-File The Game. . 159.95

XS 29.95

Zagadki Lwa Leona 49.95
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Miesiecznlk

„tworzony

przez

inzynieröw dla

inzynieröw".

Prezentuje

komputerowe
systemy

i urzqdzenia

wspomagaface

prace

inzynieröw

(CAD/CAM/

CAE i CIS).

Ukazuje sie od

1989 roku.

Irödlo

specjalistycznej

informacji

sieciach

komputerowych

i sieciowych

systemach

operacyjnych

orazo

oprogramowaniu

sieciowym.

NETforum
czytanyjest

przez

admkvstratoröw/

opera\

sleci

projekta

1 instalat

irödlo

informacji

o rynku

i rozwiazaniach

. IT dla ludzi

^ kompetentnych,

wykorzystujacych

»J
swoja wiedze

r Informatyczna

w codziennej

pracy
A
zawodowej.

Dwutygodnik

ukazuje sie od

1989 roku.

I WNICTWA LUPUS
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WSZYSTKIG GLOSNIKI
POSIADAJA WBUDOWANY ZASILACZ,
OBJ^TG SA 12-MIGSI^CZNA GWARANCJA
POSIADAJA ZNAK BGZPI6CZ6NSTWA^.

i k
P-901

•90 WATT PMPO
•80-20000 Hz

•plynna regulacja tonöw
NDWL

i'f/f

u
P-801

•60 WATT PMPO
•100-20000 Hz

•ptynna regulacja tonöw

•Moc 300 WATT PMPO f
•20-20000 Hz ( P-70^
•SURROUND (2 EFEKTY) VJ_

•dwudrozny
•ptynna regulacja tonöw niskich i wysokich

r

XP-101
•500 WATT PMPO
•20-20000 Hz

•4 pasma equalizer

•opqa pilot (XP-101A)

l:\

P-703
•Moc 60 WAn PMPO
•100-20000 Hz

•ptynna regulacja tonöw

B.H. STAWICKI S.C. Bezposredni importer
01-170 Warszawa, ul. Mlynarska 48, tel/fax 022/631-26-73, tel. 022/632-64-20


